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Comment en est-on arrivé là ?

Personne ne le sait vraiment. Une panoplie 
d'explications plus ou moins sérieuses foisonne 
sur les pages des réseaux sociaux. Les théories 
du complot les plus folles vont bon train. 
Pourquoi et comment en est-on arrivé là en 
France ? Comment se fait-il que les informations 
venant de Chine, le premier pays touché, n'ont 
pas été prises au sérieux à temps ?

Pourquoi a-t-on minimisé la gravité du drame 
que vivaient nos voisins italiens quelques jours 
seulement avant nous ? Au nom de quelle 
naïveté nous a-t-on fait croire que le virus ne 
traverserait pas les frontières ? Au même titre 
que le nuage contaminé de Tchernobyl en 
1987 ? Il faudra des mois et des années pour 
recevoir des réponses honnêtes et autorisées 
à ces vraies questions, de même qu'à de 
nombreuses autres que nous nous posons 
tous.

Ce qui est clair, c'est que le bilan immédiat 
de cette crise sanitaire est lourd, eff rayant et 
catastrophique !

Au moment où je vous écris, la barre des 28 000 
morts a été franchie en France, sans compter 
les nouveaux cas contaminés ainsi que le 
nombre des personnes hospitalisées. Le deuil, 
la souff rance se sont durablement installés, à 
commencer au sein de nos plus proches.

Refusant de trouver les vrais responsables, 
certains médias et hommes publics ont 
cherché des boucs émissaires. C’est le cas 
du rassemblement évangélique de la Porte 
Ouverte à Mulhouse. Cela est trop facile et de 
mauvais goût. Ce qui est clair, c'est que nous 
vivons un véritable ébranlement concernant 
nos certitudes.

Il est trop tôt pour tirer les leçons de cette 
catastrophe humaine, morale, éthique, 
spirituelle, éducative, économique...

Mais le mot qui revient le plus souvent ; c'est 
celui de «SOLIDARITÉ».

Et si cette crise nous réapprenait à inventer de 
nouvelles formes de solidarité dans nos Églises 
et à l'extérieur ? Et cela à de nombreux niveaux, 
afi n de lutter effi  cacement contre cet égoïsme 
qui s'est installé au sein de nos milieux chrétiens 
et associatifs. Au delà de nos institutions, qui 

ont toutes leur place, de quelle façon nous 
eff orçons-nous de cultiver nos relations de 
solidarité ? Nous devons sortir avec courage 
du nombrilisme qui nous guette chaque jour.

Depuis des décennies, la recherche eff rénée 
des progrès technologiques et scientifi ques a 
relégué l'HOMME et ses besoins prioritaires à 
la marge. L'individualisme et l'égoïsme se sont 
installés en profondeur dans les mentalités et 
dans les comportements : chacun pour soi! 
Confessons humblement qu'ils ne nous ont 
pas épargnés. Dans nos sociétés occidentales, 
chacun court après la préservation de ses 
droits, de ses privilèges acquis, de sa zone de 
confort, de son épanouissement personnel, de 
ses loisirs, d'un relativisme inquiétant...

Résultats ? Nous sommes devenus sourds et 
aveugles vis à vis des injustices sociales qui 
nous entourent, des inégalités de chances de 
notre solidarité auprès des couches sociales 
les plus vulnérables et les plus précaires.

Nous nous sommes repliés sur nous même et 
sur nos acquis. Notre niveau social fait, qu’au 
nom de l’évangile, nous n'atteignons que 
faiblement notre prochain qui vit sans Christ.

En un mot, nous, évangéliques arméniens de 
France, nous nous sommes embourgeoisés.

Nous avons fait un tel repli identitaire qu'il nous 
a fait oublier notre vocation première de témoin 
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HALTE À L’ÉPIDÉMIEHALTE À L’ÉPIDÉMIE
DE L'ÉGOÏSME !DE L'ÉGOÏSME !

«Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même» 
Jésus
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Le Vent

«Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme 
celui d’un souffl  e violent qui remplit toute 
la maison où ils étaient assis.» (Ac. 2 : 2).
Lorsque le vent de l’Esprit souffl  e, les 
choses ne sont jamais plus comme avant. 
La présence de l’Esprit-Saint constitue une 
puissance de guérison et de délivrance, 
contre toutes les forces du mal; c’est elle 
qui accomplit le dessein de Dieu dans les 
profondeurs de notre cœur.

Le don de l’Esprit le jour de la Pentecôte, 
réactualise la manifestation de Dieu, qui a 
eu lieu lors de l’alliance faite jadis avec son 
peuple, au Sinaï. (Ex. 19 : 16- 20a). Il faut le 
souffl  e puissant de Dieu, la force vivifi ante 
de l’Esprit de Dieu pour apporter la Vie !

L’Esprit de Dieu nous a redonné vie, à nous 
qui étions spirituellement morts. (cf. Ez. 
37 vision des ossements desséchés). Le 
souffl  e de Dieu nous fait ressusciter avec le 
Christ pour devenir de nouvelles créatures, 
comme l’Apôtre Paul nous le dit : «Autrefois, 
vous étiez spirituellement morts à cause de 
vos fautes, à cause de vos péchés.... Mais 
la compassion de Dieu est immense, son 
amour pour nous est tel que, lorsque nous 
étions spirituellement morts à cause de nos 
fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. 
C'est par la grâce de Dieu que vous avez 
été sauvés.» (Ep. 2 : 1-4).

La Pentecôte

>>

du Christ au sein de la société dans la quelle 
Dieu nous a placés.

Le grand défi  que nous devons relever après 
le confi nement, c'est de retrouver la fl amme de 
l'évangélisation et du témoignage personnel et 
communautaire afi n de répondre au désarroi 
de nos voisins.

Ce numéro du PANPÈRE/LE MESSAGER, avec 
son choix d'articles variés, reste un outil à 
votre disposition.

Il est temps pour nous de nous remettre en 
question et de prendre au sérieux, dans toutes 

ses dimensions de solidarités spirituelles, 
mais aussi sociales et humanitaires : le 
commandement de Jésus :

 

Pasteur 
Gilbert LÉONIAN
Alfortville 
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«Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même !» (Mt. 22 : 39)

La fête de la Pentecôte nous rappelle 
que la première Église chrétienne a vu 
le jour après l’eff usion de l’Esprit-Saint, 
comme l’avait annoncé Jésus ressuscité 
à ses Apôtres, juste avant son ascension. 
L’actualité de cette fête de Pentecôte, 
est de maintenir notre mission et notre 
témoignage chrétien dans un monde 
qui en a tant besoin. Dans les Actes des 
Apôtres, trois mots caractérisent l’action 
du Saint-Esprit dans nos vies, depuis la 
première Pentecôte chrétienne : «Le 
vent, le feu et la parole prêchée» !
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Le vent de Dieu, lorsqu’il 
souffl  e, nous redresse si nous 
sommes courbés, change notre 
comportement, nos habitudes 
pour nous faire naître à la vie 
nouvelle, en communion avec le 
Christ ressuscité.

L’Esprit de Dieu lorsqu’il est à 
l’œuvre dans notre vie, dans la vie 
de l’Église, renouvelle notre zèle 
pour le témoignage, Il regonfl e 
les voiles de notre amour pour le 
Christ et pour son Royaume.

Le Feu 

Le second signe par lequel l’Es-
prit de Dieu manifeste sa pré-
sence dans nos vies, c’est le feu.
«Des langues qui semblaient de 
feu et qui se séparaient les unes 
des autres leur apparurent ; elles 
se posèrent sur chacun d’eux.» 
(Ac. 2 : 3).

Le feu dont il est question ici n’est 
pas comparable à la fl amme lé-
gère et inoff ensive d’une bougie.

Le feu de l’Esprit, lorsqu’il em-
brase le cœur d’une personne le 
purifi e de l’intérieur comme l’or 
ou l’argent sont purifi és dans la 
fournaise ardente.

■ C’est ce que le prophète Esaïe 
nous décrit dans sa vision où il 
voit le Roi, la sainteté de l’Éternel 
des armées (Es. 6 :5s). Le feu brû-
lant de Dieu, le feu consumant et 
dévorant de l’Esprit de Dieu a pu-
rifi é Esaïe, afi n de le rendre apte à 
sa mission.

■ C’est ce que Moïse connaîtra 
aussi avec l’épisode du Buisson 
ardent. (Ex. 19 : 18s).

Dieu apparaîtra de nouveau à 
Moïse et à tout le peuple, sur 
le Mont Sinaï, et là encore, c’est 

sous la forme d’un feu dévorant 
qu’il se manifestera : «L'aspect de 
la gloire de l'Éternel était comme 
un feu dévorant sur le sommet 
de la montagne, aux yeux des 
enfants d'Israël.» (Ex. 24 : 17).

Le feu qui a purifi é Esaïe et qui a 
rempli Moïse d’eff roi, le feu dévo-
rant de Dieu, c’est ce feu-là qui 
est descendu le jour de la Pente-
côte, et qui a revêtu de puissance 
et a purifi é les disciples de Jésus, 
eux qui attendaient la manifesta-
tion de ses promesses. 

Et c’est ce même feu, libérateur 
et purifi cateur que Dieu veut ré-
pandre sur nos vies aujourd’hui ; 
le feu de son amour indéfectible, 
de la puissance de sa présence 
en nous !

La Parole

«Ils furent tous remplis d’Esprit 
Saint et se mirent à parler en 
d’autres langues, selon que l’Es-
prit leur donnait de s’exprimer.»  
(Ac. 2 : 4).

L’élément important ici, c’est que 
le don de l’Esprit a été immédia-
tement suivi par le témoignage 
des Apôtres et la proclamation 
publique de l’Evangile.

Les apôtres se mettent à par-
ler toutes sortes de langues, de 
sorte que la multitude, qui était 
là présente, les entendait par-
ler dans leurs langues des mer-
veilles de Dieu ! 

La présence du Saint-Esprit a 
pour résultat l’annonce de la 
Bonne Nouvelle, à tous les habi-
tants de la terre.

La vocation de l'Église, et des 
institutions chrétiennes est de 
proclamer le règne du Christ res-
suscité, et de hâter le jour de son 

avènement par notre activité mis-
sionnaire, et ce, par la puissance 
de l'Esprit-Saint. (Ac. 1 : 8 - cf. Mt 
24 : 14).

L'Église ne vit que du témoi-
gnage d'hommes et de femmes 
qui ont saisi la puissance et la ri-
chesse de l'Évangile, de la résur-
rection de Jésus-Christ, de notre 
soumission à la Parole du Christ, 
à la Bible, aux témoignages des 
Prophètes et des Apôtres et de 
notre dépendance absolue à la 
direction de l’Esprit-Saint.

Conclusion

Dans l’Église l’Esprit-Saint mani-
feste sa présence par le vent de 
sa puissance, par le feu qui pu-
rifi e, et la Parole par laquelle le 
Christ prend possession de son 
Royaume.

Que le Feu de l’Esprit brûle en 
nous jour après jour, afi n que 
d’autres puissent s’y réchauff er 
à leur tour et découvrir, derrière 
cette chaleur humaine, l’amour et 
le don ineff able que Dieu nous a 
donnés :

- le don de sa présence : «Et 
voici, je serai avec vous tous les 
jours...» (Mt. 28 : 20)

- le don de son soutien et de sa 
direction : «Mais vous recevrez 
une puissance... et vous serez 
mes témoins...» (Ac. 1 : 8)

- le don d’une espérance indes-
tructible : «Moi je suis la résur-
rection et la vie ; celui qui croit en 
moi vivra quand même il serait 
mort...» (Jn. 11 : 25).

Que l’Esprit de Dieu nous visite et 
nous remplisse de sa divine puis-
sance.

Pasteur Alain BÉDIKIAN
Saint-Loup - Marseille

«Soyez remplis
de l'Esprit» AC. 2 : 21

>>
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Il ne faut pas
L’espoir  ! Peu de gens réalisent la puissance de l’espoir. 
L’espoir est une vertu, une force psychologique et spiri-
tuelle subtile, mais puissante. C’est l’espoir qui nous amène 
à ne pas lâcher malgré l’âpreté de notre peine.

Interrogez les gens qui ont vécu des épreuves et des tragé-
dies immenses. Au plus profond de leur désolation et malgré 
la douleur et la souff rance, ils aspirent toujours à un dénoue-
ment, au retour de la vie. C’est l’espoir qui les maintient.

Le grand psychiatre américain Karl Menninger a dit un 
jour  :  «L’espoir est une aventure, un pas en avant, une re-
cherche confi ante d’une vie signifi cative». Il nous aide à conti-
nuer malgré tout, à ne jamais lâcher quelques soient les dé-
faites ou les échecs. Quand les inquiétudes et les peurs nous 
submergent, l’espoir nous conduit pas à pas et peu à peu, 
comme le sonar d’un sous-marin.

L’espoir est au cœur de la vie. Nous y sommes tellement habi-
tués que nous ne réalisons pas sa présence à chaque instant :
● l'espoir d’arriver à temps pour un rendez-vous
● l’espoir d’avoir cette promotion au travail
● l’espoir de voir nos rêves se réaliser
● l’espoir de voir un problème particulier se dénouer.

«L’espoir, c’est être capable de voir qu’il y a la lumière mal-
gré les ténèbres.» Desmond Tutu >>

Vous connaissez l’adage 
qui dit : «Tant qu’il y a de la vie, 
il y a de l’espoir !». 
On ne connait pas l’origine 
de cette expression. Certains 
la rattachent au livre de 
l’Ecclésiaste (9 : 4). 
D’autres l’attribuent au 
poète grec Théocrite ou au 
philosophe Sénèque. Mais peu 
importe, ce qu’il faut retenir 
c’est que l’espoir est aussi 
vieux que le monde. 

Et dans ces moments de 
pandémie, la capacité 
d’espérer est absolument 
nécessaire pour maintenir 
notre moral à fl ot. Dans les 
circonstances actuelles, j’aime 
mieux penser que «tant qu’il y 
a de l’espoir, il y a de la vie !».
Donc je vous encourage à ne 
pas perdre espoir!
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L’espoir nourrit notre vie et 
nous donne le mouvement vers 
l’avant. Dostoïevski écrivait judi-
cieusement que «Vivre sans es-
poir, c’est cessé de vivre». Dans 
ce sens, l’espoir est littéralement 
une projection dans le temps, 
un mouvement vers la réalisa-
tion de nos aspirations. Il nous 
permet d’anticiper ce que nous 
désirons ardemment et d'utiliser 
les moyens qui permettent d’y 
arriver.

L’espoir fait référence au futur. 
Un futur proche comme dans 
une heure ou dans une journée, 
ou un futur éloigné comme dans 
une année ou dans 10 ans. L’es-
poir nourrit nos rêves, nos désirs, 
nos aspirations. L’espoir anticipe 
les événements et donne du 
mouvement à nos vies. L’espoir 
regarde toujours en avant et ja-
mais en arrière. Voilà pourquoi 

l’espoir nous permet d’avancer 
toujours plus loin.

Quelqu’un a dit que l’espoir est 
comme un phare. Il n’arrête pas 
la tourmente, mais nous donne 
toujours la direction. Parfois, 
lorsqu’une tragédie survient et 
que nos vies se retrouvent mal 
en point, c’est l’espoir qui nous 
porte secours et nous rassure, 
en nous disant qu’un jour pas 
très lointain, tout ira mieux. Si le 
symbole de l’amour est un cœur, 
l’ancre d’un bateau constitue le 
symbole de l’espoir. Dans l’an-
tiquité, les marins vénéraient 
l’ancre parce que c’est ce qui leur 
permettait d’amarrer leur bateau 
au plus fort de la tempête afi n de 
ne pas sombrer ni s’échouer. Il en 
est de même en ce qui concerne 
l’espoir et la vie.

L’espoir (l’espérance), comme 
l’amour et la foi, est une des trois 
vertus théologales du Nouveau 
Testament (1 Cor. 13 : 13). Ce der-
nier y fait référence plus d’une 
cinquantaine de fois. L’auteur 
de la lettre aux Hébreux insiste 
sur l’importance de cette vertu 
lorsqu’il dit  : «Cette espérance, 
nous la possédons comme 
une ancre de l’âme, sûre et so-
lide.» Héb 6 : 19.

Parfois, comme croyants, les cri-
tiques les plus acerbes semblent 
nous atteindre et nous décou-
rager. On nous traite de faibles 
d’esprit du fait que nous nous 
attendons à Dieu pour pouvoir 
nous en sortir. Mais ils ne savent 
pas que la présence et la puis-
sance de Dieu s’opèrent en 
nous, nous permettant d’avancer 
avec une ferme assurance. La 
vie sans espoir, c’est l’enfer sur 

terre. Dans la «Divine Comédie», 
Dante a écrit sur le panneau qui 
est suspendu à l’entrée des en-
fers: «Vous qui entrez ici, aban-
donnez tout espoir». Voilà, nous 
qui sommes chrétiens puisons 
notre force en Dieu qui est notre 
espoir. Non pas un espoir diff éré 
qui trouve son accomplissement 
seulement dans l’au-delà, mais 
la promesse de dénouements 
heureux dans notre vie sur terre.

Il y a une histoire étonnante ra-
contée par Luc dans son évan-
gile (Ch. 24  : 13-21). Il s’agit du 
récit de deux disciples qui font 
route vers Emmaüs. Tout au long 
du chemin, ils s’entretiennent sur 
les derniers événements reliés à 
la mort de Jésus et en sont tout 
tristes. L’histoire nous raconte 
que Jésus se joignit à eux sur 
cette route sans qu’ils le recon-
naissent. Jésus les interrogeant 

s’enquit du sujet d’une telle tris-
tesse. Étonnés, ceux-ci lui ra-
content ce qui est arrivé à Jésus 
de Nazareth, sa crucifi xion et sa 
mort. Puis, ils rajoutent  : «Nous 
espérions que ce serait lui qui 
délivrerait Israël ; mais avec tout 
cela, voici le troisième jour que 
ces choses se sont passées». 
Les voilà déçus, malheureux sû-
rement. Ils avaient cru en Jésus, 
mais voilà tout s’est éteint avec 
sa mort. À ce moment précis, ils 
ne réalisent pas que celui en qui 
ils avaient mis leur espoir mar-
chait avec eux, plus près qu’Il 
ne l’a jamais été. Quelle image 
et quelle représentation fortes 
de ce qui se passe souvent dans 
notre vie. Le drame ou les dé-
ceptions arrivent, nous submer-
gent et nous perdons confi ance 
sans réaliser que Jésus est tou-
jours là près de nous et marche à 
nos côtés sur le chemin de la vie.

Gardez à l’esprit cette réalité 
invisible  ! Peut-être qu’en ce 
moment, vous vous posez les 
questions : «À quoi sert-il d’en-
tretenir l’espoir devant telle si-
tuation  ? À quoi sert-il de vivre 
après tant de déceptions ?». Ne 
vous laissez pas aller à envisager 
de sombres scénarios. Si votre 
présent est douloureux, l’avenir 
est prometteur si vous gardez 
l’espoir. N’abandonnez jamais et 
n’oubliez surtout pas que l’espoir 
fait vivre !

«Je ne puise pas l’espoir dans 
ma force ni dans mes eff orts. Je 
place ma confi ance en Dieu, le 
protecteur, qui n’abandonne ja-
mais ceux qui mettent tout leur 
espoir en lui». Rabelais

Pasteur Denis MORISSETTE

perdre espoir !

>>
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L’un des secrets d’une relation in-
time avec Dieu, c’est la prière ré-
gulière du matin. Le matin, notre 
esprit n’est pas encore encombré 
de problèmes, et nous pouvons 
remettre toute la journée au Sei-
gneur. Des contacts réguliers en-
tretiennent l’amitié, et c’est pareil 
avec Dieu; il est nécessaire de 
communiquer tous les jours avec 
lui, si nous voulons approfondir la 
relation.
Ici, nous assistons à une prière 
«sans fi ltre» de la part de David. 
Une prière qui vient droit du cœur. 
Même lorsque nous sommes 
à court de mots pour exprimer 
notre angoisse, nous pouvons 
présenter nos demandes à Dieu. 
Il s’attend à ce que nous nous 
approchions de lui pour trouver 
refuge auprès de lui quand nous 
sommes confrontés à la douleur, 
à la peur ou à la souff rance. Il ne 
veut pas que nous cherchions à 
anesthésier ces émotions par des 
loisirs ou des distractions qui nous 
promettent la bénédiction sans 
pouvoir nous la communiquer 
vraiment. Nous devons être pé-
tris de cette certitude confi ante: il 
est le Dieu qui a dit à Moïse qu’il 
s’engagerait en personne et fi dè-
lement envers nous en déployant 
son amour et sa grâce en dépit 
de nos péchés et de nos défauts 
(Ex. 6-7).

Le matin 
je me tourne
vers toi

«Prête l’oreille à mes paroles, Éternel, écoute mes gémissements! Sois attentif à 
mes cris, mon roi et mon Dieu ! C’est à toi que j’adresse ma prière. Éternel, le matin tu 
entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j’attends, car tu n’es pas un Dieu qui 
prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n’a pas sa place auprès de toi.» Ps. 5 : 1-5

PRIÈRE

Seigneur, aide-moi à me tourner vers toi dès 
le lever du soleil ! Ainsi je pourrais dire comme 
le psalmiste que je t'ai vu dès le réveil et que j'ai 
été rassasié(e) de ton image (Psaume 17.15). Toi qui 
sais tout, tu vois ce qui se trouve dans mon cœur. 
Dieu tout-puissant, je suis incapable par moi-même 
d’accomplir quoi que ce soit, et je te soumets donc 
mes demandes. Seigneur rempli de sagesse, je suis 
convaincu que tu écoutes et que tu agiras, mais je 
sais également que je dois attendre le temps où tu 
répondras, car ce sera le moment opportun. Oui, je 
veux attendre ce moment. Amen.

MÉDITATION SUR LE PSAUME 5 : 1-5



Celui qui a été malade et qui re-
trouve la santé peut avoir vrai-
ment l’impression de ressusciter !
Que tout fonctionne normale-
ment, que tout se passe bien en 
nous, sans que nous ayons même 
à y penser, relève du miracle ! 
Et l’on ne s’en rend même pas 
compte ! Nous devrions dire mer-
ci tous les jours ! Mais on trouve 
cela normal, et on oublie vite ce 
que c’est de ne pas pouvoir quit-
ter le fauteuil ou le lit, de sup-
porter la douleur, de vivre dans 
l’angoisse de ce qui cause l’incer-
titude quant à la suite…  

Personne ne peut dire que la san-
té ne soit pas une chose impor-
tante. Jésus, le Christ, n’a t-il pas 
guéri de nombreux malades ? 
Cependant, il a attiré les regards 
de ceux qui le rencontraient sur 
autre chose que la santé et la 
maladie… Je me souviens d’un 
chrétien âgé que j’avais visité et 
qui m’avait dit : «Ne priez pas pour 
que j’aille mieux. Priez pour que je 
reste fi dèle à Dieu !»

Si quelqu’un dit : «quand la san-
té va, tout va !», cela ressemble à 
une vérité. Mais en même temps, 
c’est un peu rapide. C’est un peu 
comme si on disait : «Avec de 
l’argent, on peut tout régler». C’est 
à la fois vrai et faux. Nous savons 
qu’avec de l’argent, on peut faire 
beaucoup de choses, mais que 
cela ne règle pas tout, loin s’en 
faut !Nous lisons dans la Bible la 
parabole concernant un homme 
riche qui bâtit de grands greniers 
pour y stocker ses récoltes sans 
savoir qu’il va mourir le soir même. 
Jésus lui dit : «Insensé, la vie d’un 
homme ne dépend pas de ses 
biens, même s’il est très riche».
Évangile de Luc 12 : 16 à 21.

On pense qu’on est riche, mais en 
réalité, on est pauvre ! On a inves-
ti dans des choses passagères, 
trompeuses parfois. Pourquoi Jé-
sus met-il en garde contre les ri-
chesses ? Les richesses sont elles 
mauvaises ? Non, pas plus que la 
santé ! Mais les richesses peuvent 
nous empêcher de découvrir 
certaines vérités importantes de 
la vie : on croit qu’on va y arriver 
tout seul ; on se confi e dans ses 
propres forces ; on néglige peut-
être ce qui est le plus important…

Dieu parle ainsi à son peuple, par 
le prophète Osée : «Je vais t’en-
lever tout ce que je t’avais don-
né. Je vais t’emmener au désert, 
et là, je parlerai à ton cœur. Alors 
tu redécouvriras qui je suis, et tu 
t’attacheras de nouveau à moi». 
La maladie, c’est un peu l’expé-
rience du désert : la vie et la mort 
se frôlent ; notre oreille se fait 
plus sensible… beaucoup de per-
sonnes font plus de chemin en 
trois jours à l’hôpital qu’en trente 
ans de vie active ! C’est comme si 
la maladie, qui rend le corps plus 
pesant, rendait l’âme plus trans-
parente, plus prompte à deman-
der de l’aide, plus prompte à dire 
merci… Parlons ainsi à celui qui 
est là tout près de nous : «Ô Dieu, 
mon Dieu Créateur ! Viens à mon 
secours ! Que ma vie soit entre 
tes mains ! Parle à mon cœur !».

«Quand Jésus, le Christ, était 
cloué sur la croix, deux brigands 
étaient crucifi és avec lui. Le pre-
mier lui dit : «Si tu es le Fils de 
Dieu, descends de là et fais-nous 
aussi partir de là !». Jésus ne lui 
répondit pas. Le second dit à Jé-
sus : «Je sais que je ne suis pas 

innocent ; mais puisque tu es le 
sauveur que Dieu a envoyé, sou-
viens-toi de moi !». Jésus répon-
dit : «J’ai entendu ton appel. Je te 
le dis, tu seras avec moi pour tou-
jours !». Ce brigand rongé par le 
mal et condamné s’est placé sous 
la grâce de son Sauveur. Oui, la 
santé est merveilleusement pré-
cieuse. Mais il y a plus précieux 
encore : la vie au-delà de la ma-
ladie et même de la mort. 

À nous de choisir la vie en nous 
confi ant dans le Christ Jésus. Di-
sons-lui sans réserve notre be-
soin de secours. Lui, le seul Sau-
veur, répondra sans tarder.

Extrait d'un traité de 
Média Espérance écrit par
Charles NICOLAS
Pasteur et aumônier hospitalier
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La santé, 
ce bien 

précieux ?
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Les chrétiens 
s'interrogent

La tentation 
de sous-estimer le mal

Reconnaissons-le, nous avons tous sous-esti-
mé la redoutable efficacité du coronavirus et 
sa propagation extrêmement rapide au sein 
des populations du monde, en particulier en 
Occident, en Europe et en France. Nos experts 
scientifiques ainsi que nos autorités sanitaires et 
politiques ont même fait preuve d’une certaine 
complaisance en ne prenant la mesure du fléau 
que très tardivement et en ne tenant pas suffi-
samment compte de l’expérience de certaines 
autorités et populations asiatiques habituées 
à contrer ce genre d’épidémie rapidement car 
bien préparées et équipées.

Or, dans un monde où le mal est une réalité 
dynamique, l’art de gouverner consiste à en 
prendre conscience, à prévoir dans la mesure 
du possible qu’il peut s’insinuer malicieusement 
au sein de la cité tel un virus et de se prépa-

«Au jour du bonheur 

sois heureux, et au jour 

du malheur réfl échis/regarde 

(héb) car Dieu a fait l'un 

et l'autre, de sorte que 

l'homme ne puisse rien 

deviner de son avenir» 

Ec 7.14.

Au jour 
du malheur 
réfléchis !
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rer à y faire face. En prenant des 
dispositions adéquates, les diri-
geants manifestent alors qu’ils 
ont vraiment à cœur la protection 
et le bien-être des populations 
dont ils ont la responsabilité.

L’œuvre du Créateur est sans au-
cun doute bonne, mais depuis l’ir-
ruption du péché dans le monde 
à l’aube de l’histoire, les êtres 
humains, la création tout entière 
et les civilisations aussi achevées 
soient-elles vivent à l’ombre de 
la mort. L’ignorer c’est se prépa-
rer des lendemains désenchan-
tés, voire dramatiques et amers ! 
Certes le Sage nous presse à être 
heureux au jour du bonheur, mais 
il nous invite également à consi-
dérer avec attention les jours de 
malheurs qui jalonnent aussi nos 
existences.

Les fondements 
ébranlés

Avouons-le, nous qui baignons 
dans une société qui prône le 
bien-être du corps, la prospérité 
matérielle et la paix à tout prix, 
nous avons été ébranlés jusqu’au 
plus profond de nous-mêmes par 
l’étendu et l’ampleur du malheur 
qui, tel un tsunami, s’est propa-
gé si rapidement et a submergé 
plus de la moitié de la population 
mondiale ! En effet l’ensemble de 
nos activités, professionnelles, 
économiques, politiques, cultu-
relles et sportives ont été mises 
en veille et même arrêtées. En un 
mot, les fondements de notre vi-
sion du monde et de notre civili-
sation avec ses valeurs, ses certi-
tudes et son style de vie vacillent 
et nos appuis, nos assurances et 
nos succès nous semblent tout 
à coup bien fragiles. Qu’en est-
il, par exemple, en ces temps de 
confinement de notre liberté de 
mouvement et de circulation ?

L’homme, la mesure de toute 
chose, l’ultime référence, aurait-il 
en fin de compte bâti la maison 
de notre civilisation moderne 
sur le sable ? Il ne s’agit pas de 
sous-estimer les performances, 
les exploits et les conquêtes des 
temps modernes, mais de les re-
mettre à leur juste place, là où 

elles nous aident à mieux vivre 
l’aventure humaine et notre vo-
cation de solidarité. Car celles-ci, 
aussi belles et achevées soient-
elles, comme elles portent 
des traces de notre misère, ne 
peuvent servir à construire une 
utopie prométhéenne ! Depuis la 
Tour de Babel l’histoire humaine 
est jonchée des cadavres de ce 
genre de chimères.

Comment donc se positionner 
face à une crise si soudaine et qui 
a pris une telle ampleur ?

L’Écclésiaste nous donne 
quelques pistes pour éclairer 
notre route.

Dieu règne

Tout d’abord il nous rappelle que 
Dieu est souverain et que rien 
n’échappe à son ultime volonté. 
Cela ne veut pas dire que nous 
ne sommes pas responsables de 
la manière dont nous gérons sa 
création et la cité, en particulier 
lorsque nous traversons la tem-
pête et sommes menacés par un 
séisme grave, mais c'est le Sei-
gneur qui préside à la destinée 
de notre monde et de nos exis-
tences. Nous ne sommes pas li-
vrés à la fatalité ni au hasard ! Dieu 
règne et cela fait toute la diffé-
rence. Même lorsque nous avons 
l’impression que le Seigneur 
garde le silence il est présent 
et il parle mais, comme le dit si 
bien Elihou, le jeune sage du livre 
de Job : «Nous n’y prenons pas 
garde ! Il vient à notre rencontre 
au cœur de notre intimité et se 
révèle à nous et nous instruit par 
des songes, des visions et même 
au sein des souffrances les plus 
aiguës» (Jb 33.14-19). C’est l’ac-
tion de l’Esprit qui œuvre mys-
térieusement au plus profond de 
notre personne en unisson avec 
la sagesse écrite et Incarnée de 
notre Père céleste.

Le discernement

En conséquence de quoi le 
Qohelet nous invite ensuite à 
regarder, à prêter attention et à 
réfléchir plutôt qu'à fuir la réalité 

ou de la minimiser, de proposer 
des solutions toutes faites ou de 
se cacher derrière le savoir des 
experts. Essayer de comprendre 
et de discerner à la lumière de 
la parole divine ce qui se passe 
est vital lorsque nous sommes 
confrontés à des situations aus-
si dramatiques et incertaines. En 
effet, dans la vision chrétienne du 
monde le discernement éclaire et 
nourrit l’intégrité, la compassion 
et l’espérance du fidèle. Lorsqu’il 
prie pour les Philippiens, Paul de-
mande à Dieu que leur «amour 
abonde encore et de plus en plus 
en clairvoyance et en pleine intel-
ligence pour qu’ils puissent dis-
cerner ce qui est important.» (Ph 
1.9, 10). Dans un monde de com-
munication ce discernement est 
l’antidote par excellence au men-
songe et à la dissimulation. C’est 
«la capacité de distinguer le bien 
du mal, l’authentique du faux et 
de choisir le bien et l’authentique 
plutôt que le mal et le faux. » En 
d’autres termes, le discernement 
allie la sagesse et un acte de la 
volonté : la sagesse qui nous per-
met d’évaluer et d’apprécier les 
allégations de vérité, et la volon-
té qui nous incite à comprendre 
que nous vivons dans un monde 
déchu où la puissance du mal est 
à l’œuvre. Le discernement nous 
pousse à rechercher la vérité 
quelle qu’en soit sa provenance 
car c’est elle seule qui permet 
de résister aux maux et fléaux 
et de ralentir leur progression. 
Mais attention notre appréhen-
sion de la vérité aussi réelle soit-
elle n’est jamais exhaustive. Seul 
notre ultime vis-à-vis en qui nous 
plaçons notre confiance détient 
cette prérogative !

Quelques pistes 
de réflexion

Enfin l’Ecclésiaste nous invite à 
poser un regard à la fois lucide 
et bienveillant alors que nous 
traversons une crise de civilisa-
tion majeure et que nos repères 
se défont avec une facilité dé-
concertante. Voici quelques ré-
flexions que je prends la liberté, 
malgré le confinement, de parta-
ger avec vous :
● C’est le moment de revi- >>
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siter les fondements de 
notre foi et nos priorités. En 
plus de notre relation avec 
le Seigneur, aussi importante 
soit-elle, sommes-nous prêts 
à nous engager dans la cité 
par obéissance au mandat 
culturel que le Seigneur nous 
a adressé lors de la création ? 
Certes, nous ne sommes pas 
du monde mais nous sommes 
dans le monde. Notre foi ne se 
limite pas à la sphère privée 
car la parole de Dieu éclaire 
aussi la sphère publique. Nous 
avons le devoir de relever les 
défis de notre temps et de 
comprendre comment la sa-
gesse d’en haut les éclaire un 
peu à la manière de Joseph 
en Egypte, de Daniel en Ba-
bylonie et de l’Église primitive 
au sein de l’Empire romain. Il 
est facile de se laisser gagner 
par le confort de notre bien-
être au détriment d’un témoi-
gnage percutant proposant 
une pensée et un style de vie 
qui dérangent et peuvent sus-
citer l’opposition. En revoyant 
récemment le film Les Mi-
sérables de Tom Hooper où 
Dieu est bien présent dans la 
vie de la cité j’ai été frappé, 
quelque 200 ans plus tard, 
de constater l’absence qua-
si-totale de voix chrétiennes 
sur les plateaux de télévision 
et sur les ondes radiopho-
niques. Dieu, nos Églises, le 
témoignage des chrétiens 
sont devenus en notre société 
ultramoderne des quantités 
négligeables. La sécularisa-
tion après avoir cantonné les 
chrétiens à la sphère privée 
va-t-elle nous confiner dans 
la clandestinité ?

● L’élan de générosité et l’ima-
gination créative qui se sont 
largement manifestés au ser-
vice de la population, en par-
ticulier des victimes de l’épi-
démie, des personnes âgées, 
des plus faibles et des dému-
nis représentent un des faits 
marquants de cette épreuve 
nationale. Un élan similaire 
s’est exprimé lors de l’incen-
die de Notre Dame en 2019. 
Ce sont là des traces de la 
grâce commune et de l’em-
preinte que la foi chrétienne 

malgré son érosion a laissée 
sur nos communautés hu-
maines. Comme l’a si bien dit 
Luc Ferry, une des contribu-
tions majeure de la foi chré-
tienne a été la mise en valeur 
de l’amour du prochain, reflet 
de l’amour du Dieu trinitaire. 
Consciemment ou incon-
sciemment, nos populations 
en sont encore tributaires. 
C’est un point de rencontre 
intéressant dans notre désir 
de partager l’Évangile avec 
nos contemporains. Cette 
générosité et cette créativité 
contrastent avec l’imprépara-
tion et les tergiversations des 
autorités politiques et sani-
taires de notre pays et avec les 
querelles de chapelles entre 
d’une part les membres du 
conseil scientifique et d’autre 
part les virologues et infectio-
logues. À part quelques ex-
ceptions leurs discours et ac-
tions laissent transparaître des 
zones d’ombres et suscitent 
bien des interrogations… ! Cela 
ne doit pas pour autant nous 
empêcher de prier pour nos 
autorités car la gestion d’une 
telle crise où tout semble filer 
entre leurs doigts est une bien 
rude affaire ! Ils ont aussi be-
soin de sagesse et de discer-
nement !

● Le surgissement de fléaux 
et d’épreuves suscite souvent 
des prises de conscience, un 
retour sur soi-même salutaire. 
Au sein même de telles ad-
versités et de souffrances, qui 
ne sont pas une fin en soi, le 
Seigneur est à l’œuvre, nous 
parle pour nous rapprocher 
de lui. Il nous invite, nous qui 
vivons à l’ombre de la mort, 
à changer de mentalité, à 
prendre conscience de notre 
fragilité, de notre misère et à 
retrouver le chemin de l’humi-
lité, de la vie et de l’espérance 
car «il nous a créés pour lui 
et notre cœur est inquiet 
jusqu’à ce qu’il se repose en 
lui.» Cette œuvre singulière 
de Dieu nous fait penser au 
drame de l’exil du peuple de 
Juda. Après avoir évoqué par 
la bouche de Jérémie les mal-
heurs que le peuple infidèle 
et idolâtre a amenés sur lui, 

le Seigneur déclare son inten-
tion ferme de restaurer son 
alliance, de rassembler son 
peuple et de le faire demeu-
rer en sécurité : «Je trouverai 
ma joie à lui faire du bien et je 
le planterai solidement en ce 
pays, de tout mon cœur et de 
toute mon âme.» (Jr 32.41 BJ).

La sortie 
du tunnel

Cet élan d’amour et de grâce, 
si bouleversant, qui jaillit du 
cœur même de Dieu, a été 
pleinement révélé en Jé-
sus-Christ à la croix, sa ré-
surrection l’atteste. Le Fils de 
Dieu est désormais notre mé-
diateur et notre intercesseur 
auprès de notre Père. L’Es-
prit de sagesse en parlant à 
notre cœur nous en donne la 
pleine assurance. Oui, comme 
le dit si bien le Sage, le Sei-
gneur a enveloppé notre ave-
nir de mystère, mais nous ne 
sommes pas inquiets et sans 
espérance car notre avenir 
est caché en Dieu, en son 
amour, plus fort que n’importe 
quel fléau et que la mort elle-
même. Ne l’oublions jamais, la 
bienveillance et la fidélité du 
Seigneur circulent plus vite 
et mieux que le coronavirus. 
La petite lumière au bout du 
tunnel qui éveille notre espé-
rance n’est pas un mirage !

Pierre BERTHOUD
Président de la 
Faculté Jean Calvin
Professeur Emérite 
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Tous ceux qui ont, ou ont eu, des 
enfants savent de quoi je parle : 
chaque enfant est double. Il y a ce-
lui que l'on connaît, à la maison, et 
celui dont parlent les autres quand 
ils nous le ramènent. Celui que l'on 
ne reconnaît pas, pour le meilleur 
et pour le pire, d'ailleurs... Ainsi, 
celui qui propose spontanément 
son aide, qui est toujours souriant, 
qui défend ses idées avec finesse, 
qui range son espace, c'est quand 
même souvent celui qui existe 
hors de notre champ de vision  ! 
Celui de la maison, c'est autre 
chose... Eh bien, c'est avec ce der-
nier que nous vivons à plein temps 
en ce moment.

Elle est belle notre éducation ! 
Dans la vie ordinaire, chacun va-
que, à cent à l'heure, à son emploi 
du temps, on se croise, on se hèle, 
mais on s’expédie. Mais là, dans 
le confinement, tous à se regar-
der en chiens de faïence, on a le 
sentiment d'être passé à côté de 
quelque chose.

Pourtant, nos enfants restent fi-
dèles à leurs engagements sco-
laires, ils tentent de nous suppor-
ter. Et puis, cette ambiance est 
extraordinairement anxiogène, 

nous pouvons comprendre qu'ils 
aient leur façon toute personnelle 
d'exprimer leurs peurs, leurs in-
quiétudes, pour eux-mêmes, pour 
leurs proches. Leur vie sans co-
pains, sans échappatoires, sans 
temps morts, quand on y pense, 
c'est bien difficile. Il y a bien les 
réseaux sociaux, s'ils peuvent y 
accéder, mais est-ce suffisant, ef-
ficace ?

Les écrans sont mobilisés pour 
les devoirs : des tombereaux de 
devoirs. Les professeurs sont dé-
voués : trop ? Le manque de recul 
sur cette pratique à distance de 
l'enseignement conduit parfois à 
une surcharge de travail, d'écrans, 
ce qui n'arrange pas le stress de la 
pandémie.

Alors, quelles sont les lignes de 
conduite à adopter ? Comme 
toujours, dans l'éducation, le sys-
tème D est de mise : fabriquer 
des emplois du temps et les faire 
respecter sans raideur, concevoir 
des moments de sport (indispen-
sables) en famille, pratiquer des 
jeux, ménager des moments de 
calme et d'intimité pour chacun, 
mobiliser les proches à distance, 
rassurer, encourager, autoriser 

aussi du relâchement... Et comme 
toujours, parler beaucoup. Accep-
ter peut-être aussi plus de sautes 
d'humeurs, puisqu'elles aussi sont 
confinées. Et puis se dire que, 
peut-être, nous-même sommes 
impactés par le confinement, le 
stress, et que nos réactions ne sont 
pas toujours celles des parents 
idéaux, que nous sommes, bien 
sûr, à l'accoutumé... 

Pour moi, j'aimerais bien ressem-
bler à notre Père dans le style du 
Nouveau Testament : exigeant, 
mais juste et plein de compassion 
pour le pécheur. Mais je ressemble 
bien plus à celui de l'Ancien Tes-
tament : colères homériques, al-
ternant avec des mains tendues 
(pas toujours saisies...). Enfin, c'est 
quand même toujours le même 
Père, si on regarde d'un peu plus 
près :

«Plein de patience 
et débordant d'amour» 

Psaume 1 03 verset 8

Nous prions pour être, dans le 
confinement, ce type de parents.

Christophe P.
Extrait de la lettre 
"Ma vie d'église" de 
l'Église Évangélique 
Arménienne de Valence

Confinement :
parents à plein temps
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Méditations 
d'un confiné

Plus d’une semaine, déjà, que nous sommes confinés. J’ai rempli la première semaine avec 
le surplus de travail lié à la réorganisation des activités. Certains diront que ça m’a évité de 
faire face à la réalité. Peut-être… Mais je me dis en tout cas qu’il est temps que je mette par 
écrit quelques-unes des pensées qui traversent ma tête. Et ces pensées sont nombreuses, 
pour moi comme pour la plupart des gens avec qui je parle (le plus souvent à distance).

Inquiétudes et stimulations

par Christophe PAYA 
Rédacteur de POINTHEO

Les inquiétudes sont en bonne place dans ces pensées. 
Inquiétude pour soi, peut-être, mais surtout pour les 
autres, proches, connaissances, malades ou qui pour-
raient l’être. Les pensées s’accompagnent ainsi tout na-
turellement de prières-flash : «Seigneur garde-les !» 
L’inquiétude croyante est comme ça : mêlée de foi et d’in-
tercession. La foi n’est d’ailleurs pas absence de peur. Si 
Jésus dit : «N’ayez pas peur», c’est bien parce que la peur 
fait partie de notre vie.

Mais mes pensées sont aussi très souvent stimulées et 
entraînées par les nombreuses choses intéressantes que 
j’entends et que je découvre, à la lecture des journaux et 
à l’écoute des médias radios-télés. Du côté des sciences 
humaines, psychologie, sociologie, psychanalyse, his-
toire, les analyses sont riches et me permettent de mieux 
comprendre la situation que nous vivons (voir quelques 
exemples ci-dessous). Je sais que la théologie a besoin 
de cette expertise extérieure pour nourrir sa réflexion. Il 
est tellement important de bien comprendre ce que nous 
vivons et le contexte dans lequel nous sommes, pour pro-
noncer une parole chrétienne à-propos.

Du côté des sciences médicales et biologiques aussi, les 
apports sont passionnants. La science semble bien avoir 
été réhabilitée par la crise du coronavirus. Et c’est tant 
mieux. La science a ses débats et ses contradictions, bien 
sûr, mais le regard qu’elle porte sur le monde et les solu-
tions qu’elle cherche nous sont indispensables. Mon fond 
scientifique, issu de la période qui précède la théologie, se 
réjouit que la science soit prise au sérieux. J’apprécie aussi 
l’humilité de certains scientifiques, qui disent : «Nous ne 
savons pas».Bel exemple pour nous, même si cette sin-
cérité est inacceptable pour une partie du public. Car aux 
côtés de ceux et celles qui cherchent, qui travaillent (infir-
mières, médecins, logisticiens, caissières, etc.), il y a tous 
ceux qui savent mieux que les autres et qui le disent haut 
et fort. En fait, avec l’apport des médias, je me sens bizar-
rement des deux côtés : rendu humble par la complexité 
de la situation, d’un côté, mais «sachant», de l’autre côté, 
boosté par toutes les informations dont je dispose, et par 
moment convaincu qu’il faudrait faire comme je le pense. 
Et encore, je m’abstiens des réseaux sociaux.
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Cela dit, ce ne sont que 
quelques déambulations 
méditatives, au fil sinueux 
d’un début de confinement, 
un confinement que nous 
n’avons pas choisi ni 
anticipé, mais auquel nous 
devons tous faire face. Que 
le Seigneur vous garde dans 
sa présence bienveillante !

Point-Théo est un blog visant à encourager et nourrir la réflexion biblique et 
théologique sur Internet. À destination des responsables et des chrétiens enga-
gés souhaitant aller plus loin, Point-Théo propose chaque semaine des articles 
et des vidéos disponibles gratuitement. Au-delà d’un blog, Point-Théo est une 
plateforme où plus de 50 auteurs (théologiens, pasteurs, responsables, spécia-
listes) partagent leurs réflexions. Au travers de la diversité et la qualité de ses 
auteurs, Point-Théo vise à être un lieu privilégié d’ouverture et de dialogue dans 
la diversité évangélique, pour toujours mieux penser, grandir et servir.
À très bientôt sur point-theo.com !

Manques

Méditations

Le confinement, je le ressens de plus 
en plus fortement, crée un manque. 
Ce n’est pas tellement un manque 
alimentaire, en tout cas pour ce qui 
me concerne, ni de confort ou d’ac-
tivité. En fait, même si une certaine 
solitude ne me fait pas peur, je me 
rends compte de plus en plus que 
je suis passé, il y a un peu plus d’une 
semaine, d’une communauté vivante, 
spirituelle et soudée, à l’isolement ; 
pas l’isolement complet, je suis en fa-
mille et j’en suis reconnaissant, mais 
la famille proche n’est pas le tout des 
relations humaines. Je réalise, de plus 

en plus, combien sont précieuses 
les petites choses relationnelles du 
quotidien : chanter avec d’autres ; 
parler de tout et de rien, mais aussi 
de théologie, de travail, d’avenir ; et 
tout simplement voir les autres vivre 
et travailler à nos côtés…

Je dois confesser que je ressens 
aussi par moments de la colère. L’im-
pression que le ciel était bleu, mais 
que le temps a tourné à l’orage sans 
prévenir. Je n’en veux à personne en 
particulier. Et je ne veux surtout pas 
oublier, comme quelques-uns (rares) 

nous le rappellent avec raison, que 
d’autres régions du monde vivent 
cet orage en permanence, et qu’il est 
même bien plus violent sous d’autres 
cieux. Est-ce que nous aurions droit 
à la sérénité ? Quand j’étais gamin, 
l’Église chantait : «Dieu n’a pas pro-
mis que du ciel bleu» (ou quelque 
chose de ce genre). C’est bien ça. 
Depuis, les flots de la théologie du 
bien-être (ou de la prospérité) ont 
coulé sous les ponts. Et se sentir bien 
nous paraît faire normalement partie 
de la vie chrétienne. Ce deuil serait-il 
alors bénéfique ?

Vous le voyez, une bonne partie de 
mes réflexions relèvent du bon sens 
plutôt que de la pensée de haut 
vol ; de ce que les écrits bibliques 
appellent sagesse (ou folie). Je ne 
ressens pas aujourd’hui le besoin de 
donner du sens à ce que nous vivons. 
L’histoire de l’Église montre que les 
chrétiens sont très souvent sinon 
toujours tombés à côté quand ils ont 
essayé. En revanche, la manière dont 
nous réagissons aux événements est 
significative. Les chrétiens, on le voit 
fleurir partout, ont des outils à leur 
disposition : la lecture de la Bible, la 
prière (dont le chant fait partie), l’en-
couragement réciproque, l’amour 
du prochain, la lecture. Des choses 
simples qui ont toujours fonctionné 
et qui semblent bien fonctionner au-
jourd’hui encore.
Pour la lecture de la Bible, je me 
rends compte qu’elle me ressource 
d’autant plus qu’elle est décalée. 
Nous avons bien sûr le droit d’aller 
vers la Bible avec nos questions et 
nos angoisses, en cherchant récon-
fort et réponses. Mais je me rends 
compte que le contact régulier avec 

la Bible, sans intention autre que d’y 
rencontrer le Christ, pour qu’il nous 
touche de sa main qui guérit, le 
Père, pour qu’il nous étreigne de son 
amour, l’Esprit, pour qu’il nous vivifie, 
ce contact-là est ce dont nous avons 
réellement besoin.
Pour la prière, l’occasion nous est 
peut-être donnée de «prier sans 
cesse», sur deux modes : la prière 
spontanée, du cœur, dite à mi-mot, 
ou chantée, qui réagit en direct aux 
nouvelles qui nous parviennent, aux 
sentiments qui nous traversent, et la 
prière organisée, qui s’approprie des 
paroles ou des chants du passé et 
du présent. Pour l’encouragement 
réciproque et l’amour du prochain, 
j’observe une réelle créativité qui fait 
plaisir à voir : des gens qui prennent 
des nouvelles, qui remercient, mus 
par la grâce que l’on dit commune ou 
par la fraternité chrétienne. Aucune 
illusion dans mon propos : je suis suf-
fisamment réaliste sur la condition 
humaine pour pouvoir me permettre 
d’apprécier ce que Dieu nous permet 
de faire de bien…
Pour la lecture, enfin, il y a tant à ap-

prendre. J’ai l’impression que plu-
sieurs s’en rendent compte, dans 
cette situation où nous sommes 
contraints à de nombreux égards. 
Et la lecture est un moyen fiable et 
sûr de nourrir son intellect, sa vie in-
térieure et sa foi. Je lis actuellement 
un passionnant état de la recherche 
sur le Nouveau Testament (The State 
of New Testament Studies), à côté 
de romans et de BD je vous rassure, 
et tout en continuant à travailler et 
à écrire… Chacun peut avoir son do-
maine de réflexion, bien sûr, mais la 
lecture nous permet d’élargir notre 
vision, de grandir. Comme le disait 
C.S. Lewis, lui-même très grand lec-
teur, «Mes propres yeux ne me suf-
fisent pas, je veux voir aussi par ceux 
des autres». En ces temps où notre 
horizon se réduit, les yeux des autres 
nous deviennent indispensables.
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Jamais dans les cauchemars les 
plus sombres je n'ai imaginé que je 
pourrais voir et vivre ce qui se passe 
ici dans notre hôpital depuis trois 
semaines. Le cauchemar coule, la 
rivière devient toujours plus grande. 
Au début, certains sont venus, puis 
des dizaines puis des centaines et 
maintenant nous ne sommes plus 
médecins mais nous sommes de-
venus des trieurs sur la bande et 
nous décidons qui devrait vivre et 
qui devrait être renvoyé chez lui 
pour mourir, même si tous ces gens 
ont payé des impôts italiens à vie.
Jusqu'à il y a deux semaines, mes 
collègues et moi étions athées  ; 
c'était normal parce que nous 
sommes médecins et nous avons 
appris que la science exclut la pré-
sence de Dieu. J'ai toujours ri de 
mes parents qui allaient à l'église.

Il y a neuf jours, un homme de 75 
ans est venu nous voir. C'était un 
homme gentil, il avait de graves 
problèmes respiratoires mais avait 
une Bible avec lui et il nous a im-
pressionnés parce qu'il l'a lue aux 

mourants et les a tenus par la main.
Nous étions tous des médecins 
fatigués, découragés, psycholo-
giquement et physiquement finis, 
quand nous avons eu le temps de 
l'écouter.
Maintenant, nous devons admettre 
que nous, en tant qu'êtres humains, 
avons atteint nos limites, nous ne 
pouvons pas faire plus. Il y a de 
plus en plus de gens qui meurent 
chaque jour...
Et nous sommes épuisés, nous 
avons deux collègues qui sont 
morts et d'autres ont été infectés.
Nous avons réalisé que là où se 
termine ce que l'homme peut faire, 
nous avons besoin de Dieu et nous 
avons commencé à Lui deman-
der de l'aide quand nous avons 
quelques minutes de libres. Nous 
nous parlons entre nous et nous 
ne pouvons pas croire qu'en tant 
qu'athées féroces, nous sommes 
maintenant chaque jour à la re-
cherche de notre paix, demandant 
au Seigneur de nous aider à résis-
ter afin que nous puissions prendre 
soin des malades. Hier, le pasteur 

de 75 ans est décédé ; qu'à ce jour, 
malgré plus de 120 morts en 3 se-
maines ici et alors que nous étions 
tous épuisés, détruits, il avait réussi, 
malgré ses conditions et nos diffi-
cultés, à nous apporter une PAIX 
que nous n'espérions plus retrou-
ver.

Le berger est allé vers le Seigneur 
et bientôt nous le suivrons aussi si 
cela continue ainsi.

Je ne suis pas rentré chez moi de-
puis 6 jours, je ne sais pas quand j'ai 
mangé pour la dernière fois, et je 
me rends compte de mon inutilité 
sur cette terre et je veux prendre 
mon dernier souffle pour aider les 
autres. Je suis heureux d'être reve-
nu à Dieu pendant que je suis en-
touré par la souffrance et la mort de 
mes semblables.

Iulian URBAN
38 ans - Docteur en Lombardie

Témoignage recueilli
par Gianni Giardinelli

Le "miracle" d'Umberto guéri du Covid-19 
dans l'hôpital de campagne Samaritan's Purse en Italie
Fièvre et difficultés à respirer. Umberto contacte 
le SAMU mais reconnait déjà les signes du co-
ronavirus. Testé positif par l’hôpital de Crémone 
en Italie, il est rapidement transféré dans l’hôpital 
de campagne de Samaritan’s Purse. Désormais 
guéri, il raconte son «miracle». 
Au moment où les soignants de Samaritan’s 
Purse décident de placer Umberto sous respi-
rateur artificiel, aucun patient placé en unité de 
soins intensifs n’a survécu en Italie selon ce que 
l’on peut lire sur le site de l’ONG de Franklin Gra-
ham. Alors toute l’équipe prie pour un miracle.
Umberto est alors inconscient, mais il dit en-
tendre l’équipe prier pour lui et lire des passages 
de la Bible. Deux semaines plus tard, Umberto 
se réveille. Il est capable de respirer tout seul. Il 
dit être ravi de voir enfin le sourire de ceux qui 
avaient pris soin de lui. Il restera encore plusieurs 
jours sous la tente de Samaritan’s Purse.
«Tout tournait autour de Jésus. Tout ce qu’ils 
faisaient, je pouvais sentir qu’ils ne le faisaient 
pas uniquement parce qu’ils étaient infirmiers et 
médecins mais aussi parce qu’ils croyaient vrai-
ment en Jésus.» 

Et pour parler de ce qu’il vit désormais, l’homme 
parle de «renaissance».
«Je ne peux même pas le décrire. La seule pen-
sée d’être ici est un miracle. C’est comme une 
renaissance et maintenant je vois les choses 
d’un autre point de vue.»
Umberto est très reconnaissant à l’égard du per-
sonnel soignant. «Je ne les remercierai jamais 
assez. Il n’y a pas de mots pour les remercier. 
Dire merci ne suffirait pas.»
Damaris Scalzi est aumônier de l’équipe d’in-
tervention rapide. Pour lui agir dans ce contexte 
c’est «donner la possibilité d’être en paix quel 
que soit le résultat». «Le Christ a donné sa vie, 
elle ne lui a pas été enlevée. Le COVID-19 fait 
des morts, mais le Seigneur donne [aux patients] 
la possibilité d’être en paix quel que soit le ré-
sultat.»
À ce jour, en Italie, plus de 140 000 cas de coro-
navirus ont été confirmés. 18 279 personnes en 
sont décédées.

M. C.
Infochrétienne

Témoignage d'un médecin italien
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Pourquoi n’avez-vous pas annulé votre 
rassemblement du 17 au 21 février ?
À ce moment, la France est en phase 1 du plan 
de prévention épidémie avec des cas avérés 
isolés uniquement. La Direction générale de 
la Santé a d’ailleurs informé, le 21 février, tous 
les professionnels de santé qu’il «n’y a pas de 
chaîne de transmission active en France».
Aucune directive offi  cielle n’avait encore été 
donnée interdisant les rassemblements en 
France. D’ailleurs, à cette même période se sont 
tenus :
● Mardi 18 Février, une visite du Président de la 
république Emmanuel Macron dans le quartier 
de Mulhouse Bourtzwiller où se trouve l’église.
● Le salon de l’agriculture à Paris du 22 février 
au 1er mars (environ 480 000 visiteurs confi nés, 
passage du Président Emmanuel Macron le 22 
Février).
● Le 26 février se déroulait le match aller de 
Ligue des Champions entre l’Olympique Lyon-
nais et la Juventus de Turin avec la venue de 
3000 supporters Turinois (cf situation Italie ce 
même jour).
Il n’y avait donc aucune raison d’envisager même 
l’éventualité d’une annulation de cet événement 
organisé à la Porte Ouverte chaque année de-
puis 25 ans.

Quand avez-vous identifi é la présence du 
virus dans votre communauté ?
Le dimanche 1er mars à 16h, l’Agence Régionale 
de Santé nous a appelés pour prévenir qu’une 
famille parmi les membres de notre église avait 
été testée positive au Coronavirus. Après inves-
tigation, nous avons su que certains membres 
de cette famille, infectés mais sans le savoir, 
avaient participé à notre semaine de jeûne du 
17 au 21 février : l’Agence Régionale de Santé a 
été immédiatement informée de la possibilité 
de plusieurs cas contacts.
Force est de constater que notre rassemble-
ment en milieu confi né a permis la dispersion du 
virus parmi les participants, et ce, bien malgré 
nous. Après des jours de dépistage, l’église et 
ses membres ont été identifi és comme le 2ème 
cluster en France.
Nous avons subi et subissons encore de plein 
fouet les eff ets de ce virus.

Quelles ont été 
les mesures prises ?
Le lundi 2 mars, après le test volontaire et positif 
d’un deuxième membre de l’église, le Dr. Jona-
than Peterschmitt, nous avons immédiatement 
pris la décision de ne pas maintenir notre ras-
semblement public prévu le mardi 3 mars. Cela 
a été annoncé sur tous nos supports dès 20h le 
lundi 2 mars. 
Le mardi 3 mars, nous avons fait le choix de sus-
pendre toutes les activités publiques qui ont lieu 
dans les locaux de l’église et d’encourager les 
salariés au télétravail.
Le mercredi 4 mars, nous avons annoncé l’annu-
lation du culte public prévu le dimanche 8 mars.
Puis, suite à l’arrêté préfectoral du 5 mars, nous 
avons prolongé cette suspension de nos ras-
semblements jusqu’au 18 mars.
Un nouvel arrêté ministériel du 9 mars 2020 
concernant les rassemblements de plus de 
1000 personnes, a prolongé cette suspension 
de tout rassemblement jusqu’au 15 avril inclus.

Comment avez-vous informé les 
participants à la semaine du 17 au 21 février 
de ces contaminations ?
Cet évènement est ouvert à tous et totalement 
gratuit. Dans un souci logistique, seuls les en-
fants font l’objet d’inscriptions. Cette liste d’ins-
criptions a été communiquée à l’A.R.S. le lundi 2 
mars.
Le mardi 3 mars, sur recommandation de 
l’Agence Régionale de la Santé, un appel na-
tional a été lancé à toutes les personnes ayant 
fréquenté notre église, du 17 au 24 février, au 
travers de nos supports de communication, 

PANDÉMIE
L'église de la Porte Ouverte Chrétienne
répond aux questions
L’église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse a tenu un rassemblement du 17 au 21 
février. Issus de toute la France et de pays limitrophes, des centaines de fi dèles ont été, une 
fois de retour chez eux, à l’origine d’une série de contaminations. L’église doit désormais 
faire face à de nombreuses réactions violentes. Sur le site de l’église, la Porte Ouverte Chré-
tienne répond aux questions qui leur sont posées. Nous vous proposons leur communiqué 
ci-dessous.
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les médias et les autorités 

de santé en la personne de Jé-
rôme Salomon (Directeur Gé-
néral de la Santé).

Pourquoi ne pas avoir 
appliqué les gestes 
barrières lors de votre 
rassemblement du 17 au 21 
février ?
Les gestes barrières sont for-
tement encouragés par les 
professionnels de santé dans 
les cas d’épidémie. Or, l’épidé-
mie n’était pas encore avérée 
en France au moment du ras-
semblement.
Les campagnes publiques de 
sensibilisation aux gestes bar-
rières concernant le Covid-19 
ont commencé la semaine du 
1er mars.
Cependant, dès le mardi 25 
février puis lors de notre culte 
du dimanche 1er Mars, voyant 
le nombre de participants 
montrant des signes grippaux, 
nous avons vivement recom-
mandé à nos paroissiens pré-
sents de se tenir distants de 
leurs voisins.

Combien de personnes de 
votre assemblée ont été 
atteintes ?
Puisque ce sont des informa-
tions liées au secret médical, 
il ne nous est pas possible 
de fournir un nombre précis. 
Le nombre de cas était suffi  -
samment important pour que 
les personnels médicaux du 
SAMU demandent aux per-
sonnes ayant fréquenté notre 
église et ayant des symp-
tômes de se confi ner le plus 
rapidement possible et pour 
une durée de 14 jours, et ce, 
sans eff ectuer un test de dé-
pistage.
Nous déplorons cependant 
plusieurs décès de membres 
de notre communauté des 
suites du virus.

Pourquoi le pasteur 
Thiebault Geyer demande-
t-il pardon le 18 mars ?
Le pardon du Pasteur Thie-
bault Geyer exprimé lors du 
culte du mardi 18 mars, n’a rien 
à voir avec la responsabilité de 
l’église dans la gestion du co-
ronavirus. Le titre de son mes-

sage était : «Tous concernés». 
Il soulignait combien la réalité 
du Coronavirus lui paraissait 
lointaine alors que le virus ne 
sévissait qu’en Chine. Sa prise 
de conscience a commencé 
véritablement dès lors que 
des proches ont été atteints. 
Il demandait pardon d’avoir 
considéré des chiff res plutôt 
que des vies humaines.

Pourquoi vous êtes-vous 
à nouveau rassemblés le 
dimanche 22 mars ?
Aucun rassemblement public 
n’a eu lieu le 22 mars 2020. Sur 
place étaient présents unique-
ment 11 salariés ayant chacun 
la dérogation professionnelle 
en vigueur. Le décret minis-
tériel du 16 mars autorisant 
l’ouverture des lieux de cultes 
pour moins de 20 personnes a 
été scrupuleusement respecté 
et vérifi é par la police lors d’un 
contrôle eff ectué sur place et 
demandé par notre voisinage.

Pourquoi n’avez-vous pas 
demandé l’accord de la 
municipalité pour votre 
enregistrement vidéo du 22 
mars ?
L’arrêté ministériel ne le de-
mandait pas. Ce dernier 
conseillait la consultation de 
la Préfecture, ce que le repré-
sentant régional du CNEF a 
fait.
Nos services diff usés en ligne 
sont un soutien moral pour des 
milliers d’internautes et nos 
paroissiens confi nés.

Quel est l’état de la 
situation à la Porte Ouverte 
ce mercredi 25 mars ?
Avant d’être un cluster, nous 
sommes avant tout des 
femmes et des hommes aff ec-
tés par la maladie et le deuil. 
En date du mercredi 25 Mars 
2020, nous comptons 17 décès 
au sein de notre communauté. 
Notre église est en deuil, mais 
également triste de ne pas 
pouvoir leur rendre un dernier 
hommage et soutenir les fa-
milles.
De nombreux membres sont 
encore hospitalisés ou confi -
nés malades, mais nous 
sommes reconnaissants de 

voir aussi plusieurs sortir de 
la maladie à commencer par 
notre pasteur principal Sa-
muel Peterschmitt, après une 
longue période de convales-
cence.
En plus du fait que notre com-
munauté soit durement at-
teinte dans sa santé physique, 
considérée par plusieurs 
comme le début de la pan-
démie en France, notre église 
et ses membres ont reçu des 
menaces verbales et écrites 
d’une violence extrême. Cette 
violence est certainement 
mue par la peur qui anime 
beaucoup de nos concitoyens, 
mais elle est aussi alimentée 
par des propos et allégations 
mensongères.
Quant au traitement de ces 
informations mensongères ou 
partielles, nous en appelons 
d’abord à la responsabilité des 
représentants de l’État, qui ont 
pour vocation de représenter 
et protéger tous les Français 
et leurs libertés. Nous en ap-
pelons également à la respon-
sabilité professionnelle des 
médias. Dans une période où 
la crédibilité de leur parole est 
trop souvent mise en doute, 
que chacun serve la paix et la 
vérité, non un intérêt politique 
ou idéologique menant à la 
stigmatisation de communau-
tés minoritaires.

Dans quelles conditions 
d’accueil du public 
se déroulent vos 
rassemblements ?
Dans le cadre de nos évène-
ments, nous mettons systé-
matiquement en place les élé-
ments de sécurité nécessaires 
à l’accueil du public, à savoir  : 
service de sécurité, perma-
nence sanitaire, inscriptions 
nominatives des mineurs. Nos 
locaux sont aux normes ERP 
bâtiment catégorie V, comme 
l’atteste le dernier passage de 
la commission de sécurité le 
19 novembre 2019. Un service 
de premiers secours est assu-
ré sur place.

M. C.
Infochrétienne
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Une centaine de personnes 
se sont réunies le 1er mars 
lors de cette journée émou-
vante et festive pour se rap-
peler, comme l’ont martelé 
les pasteurs ayant offi  cié à 
Décines et qui ont pris suc-
cessivement la parole : René 
Léonian, Jacques Tcho-
ghandjian, Joël Mikaelian et 
Paul Siwajian, qui y prêche 
aujourd’hui, que cette mai-
son de Dieu tient bon de-
puis 1929 pour rester ouverte 
et faire battre son cœur au 
rythme de ses cultes, de ses 
échanges, pour le bonheur et 
le salut de ses paroissiens. 

Parfois, ils n’étaient que cinq 
à œuvrer les dimanches au-
tour d’Abraham Chakérian, 
Hrant Tilbian… 

Au prix de nombreux sacri-
fi ces, ils ont maintenu cette 
église hors de l’eau. 

Elle connaîtra malgré tout 
un arrêt de 1964 à 1977, pour 
renaître de ses cendres avec 
René Léonian qui a su s’ad-
joindre la jeunesse pour lui 
donner un souffl  e nouveau. 

En 1996, l’église crée une 
extension pour accueillir plus 
de monde et apporter plus 

de convivialité autour d’un 
repas ou d’un café préparé 
par le conseil paroissial qui 
ne ménage pas ses eff orts : 
Claude Portoukalian, Joce-
lyne Chatelain, Dzovig Kat-
cherian et bien d’autres.

Les musiciens – Nanor, Ju-
lien, Jacky et Greg – ont en-
traîné les fi dèles, comme 
chaque dimanche, à re-
prendre les chants entre les 
prises de paroles en français, 
résumées en arménien par 
les pasteurs eux-mêmes. 

Cette église est simple et 
humble, elle a marqué à sa 
façon, chaque paroissien 
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Des retrouvailles joyeuses pour évoquer des années d’échanges, de rencontres, de spiritua-
lité. Un retour vers le passé fait de sacrifi ces et de dévouement, pour assurer l’avenir d’une 
église humble, bien ancrée dans sa terre décinoise.

CÉRÉMONIE D'ANNIVERSAIRE

L'Église Évangélique Arménienne 
de Décines a 90 ans

>>



qui l’a côtoyée. Comme 
le souligne le badvéli Siwa-
jian : «Le chrétien n’est pas 
fait pour vivre seul, contrai-
rement à ce que la culture 
occidentale prône. L’Église 
n’encourage pas l’individua-
lisme, chaque membre fait 
partie d’un corps en conjonc-
tion avec la tête : Dieu».

Membre de la communauté 
évangélique, Gaspard Bag-
hdassarian a remarquable-
ment retracé l’historique de 
ces Arméniens venus à Dé-
cines, ville cosmopolite dans 
les années 20, et dont font 
partie les évangéliques qui 
y fondent leur église il y a 90 
ans. 

Un diaporama était projeté, 
retraçant toutes ces années 
avec ceux qui ont façonné 
cette Eglise, ceux qui ont 
disparu en laissant un héri-
tage spirituel transmis à leurs 
descendants en esprit ou en 
fi liation. Les familles sont là 
depuis quatre générations, 
rejointes par les vagues 
d’émigrations d’Arméniens, 
avec toujours la même vo-
lonté de faire vivre la parole 
du Christ. 

Cet hommage de trois 
heures s’est poursuivi dans 
les locaux du CNMA où un 
buff et délicieux attendait les 
convives, ravis de se retrou-
ver et d’évoquer ensemble 

quelques souvenirs dont 
ceux des inoubliables «co-
los». 

Véronique 
SANCHEZ-CHAKÉRIAN
Rédactrice en chef adjointe
FRANCE-ARMÉNIE
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Abraham Chakérian, mon grand-père, notre grand-père. Le pa-
triarche orphelin venu de Sis et qui a reconstruit une famille avec 
Haïganouche venue de Marzevan. Nous avons grandi entourés, de 
leur amour, avec nos mères qui l’ont toujours vénéré comme un 
sage. Nous passions nos jeudis, puis mercredis et chaque fois que 
c’était possible, à l’écouter nous raconter la bible et ses versets, au 
son de sa voix et avec sa gestuelle théâtrale. Il me disait pour que 
l’approche des Écritures soit plus facile : « Commence par le nou-
veau testament, l’évangile selon Saint Matthieu», lui qui avait lu 840 
fois le nouveau testament. Il avait même commencé à écrire un dic-
tionnaire des mots de la bible, un travail colossal.

Pour lui, l’amour de Dieu plus que tout, au-delà de tout. Quand il disait « Der Hasvatz », c’était si profond, 
qu’on ressentait son amour inconditionnel pour Dieu. Dieu était son chemin, son eau. Il nous a appris 
à l’aimer et à le craindre, il a emmené dans son sillage la plupart d’entre nous. Bien sûr, nous sommes 
bien loin de son dévouement et de son abnégation. Tout était fait pour et au nom de Jésus-Christ. 
Chaque repas commençait par une prière et les après-midi se passaient à chanter les cantiques dans 
la joie et la bonne humeur et nous reprenions tous : «Je suis heureux, je marche avec mon sauveur, 
tous les jours je marche avec mon sauveur, Halléluia, etc...».
Pour nous petits-enfants, il était parfois diffi  cile de ne pas pouvoir parler d’autres choses avec lui, sa vie 
c’était Dieu.  Il y avait aussi la langue arménienne, «anouch lézoun». Il nous apprenait, avec ma grand-
mère, quelques mots, des chansons dont je me souviens bien.

Ma foi, notre foi, c’est lui qui nous l’a donnée et par-delà, un sens extrême de la famille et des valeurs 
de la vie. Les Décinois connaissaient bien Abraham Yerpaïr, ce petit homme corpulent avec son béret, 
qui, sur son solex, vendait où il pouvait les calendriers de l’église évangélique, que personne ne lui re-
fusait d’ailleurs. Il a tout donné à son Dieu et son église. Pour nous c’était un saint.

C‘était un exemple, un modèle, un homme exceptionnel, mais drôle aussi. Il nous faisait rire quand 
il imitait les trompettes de la résurrection, qu'il attendait avec impatience afi n d'avoir l’immense joie 
d’être assis à la droite du Père. Il ne peut pas ne pas y être.

Véronique, «sa tornig»

Abraham Yerpaïr, mon grand-père
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Le 1er mars, j’assistais au 90ème 
anniversaire de l’église évan-
gélique arménienne de Dé-
cines dont je suis originaire.
C’est une petite assemblée 
d’une quinzaine de personnes.

- C’est là que j’ai été nourri 
spirituellement entre 5 et 24 
ans. Longtemps, ma sœur et 
moi étions les seuls enfants 
au culte. Jocelyne et Chris-
tophe étaient les seuls jeunes. 
Il y avait quelques adultes et 
quelques grand-parents.

-C’est là que, tout petit, j’étais 
préposé dès l’âge de 7 ans, 
à collecter l’off rande le di-
manche, on m’a confi é de pas-
ser les transparents sur le ré-
troprojecteur. 

- C’est là que j’ai commencé 
à être animateur dès l’âge de 
16 ans, encadrant le groupe 
d’ados de Lyon-Décines dont 
je continuais à être membre. 
Chaque année, nous ame-
nions le groupe d’ados jouer 
une pièce de théâtre pour Noël 
dans la maison de retraite voi-
sine.

- C’est là que j’ai voulu être 
baptisé, alors qu’aucun bap-
tême n’avait eu lieu depuis 
40 ans (et qu’il n’y en a pas 
eu d'autre depuis 20 ans). Les 
baptêmes en eff et ont toujours 
lieu dans l’église de Lyon qui 
dispose d’un “vrai” baptistère. 
Devant mon insistance, il avait 
fallu trouver un contenant suf-
fi sant pour mon gabarit : une 
cuve à vin a fait l’aff aire.

L’église de Décines est une 
petite église, à dimension fa-
miliale. Il y a une vraie frater-
nité. Dans une église de cette 
taille, tout est un événement  : 
un nouveau chauff age, un nou-
veau piano, un nouveau rosier, 
une couche de peinture, l’ins-
tallation d’un placard. Chaque 
nouveau paroissien est ac-
cueilli comme si un trésor 
venait d'être découvert. Ces 
églises sont une école d’humi-
lité, de simplicité, de fraternité, 
et de service.
Ces petites églises, comme il 
en existe des centaines dans 
notre paysage, sont essen-
tielles au témoignage chré-
tien. Elles constituent ce mail-

lage invisible, cette présence 
discrète mais réelle, qui, je le 
crois, plaît à Dieu.
Elles n’entrent pas dans l’esprit 
de “concurrence”, et manque-
raient terriblement si elles ve-
naient à disparaître.

Il y a 90 ans, une poignée de 
réfugiés arméniens arrivés en 
guenilles ont décidé d’ache-
ter les locaux de cette épice-
rie pour en faire une église et 
apporter l’évangile aux en-
fants, dans un village de la 
banlieue lyonnaise qui comp-
tait à l’époque 1500 âmes et 
quelques usines. Cette église 
a permis à un nombre considé-
rable d’enfants décinois d'être 
enseignés et de participer à 
des séjours de vacances. Et si 
90 ans après, la fl amme n’est 
toujours pas éteinte, il faut 
croire que ce n’est pas par ha-
sard.

Pascal PORTOUKALIAN 
Extrait de la lettre 
"Ma vie d'église" de 
l'Église Évangélique 
Arménienne de Valence

En raison de la pandémie les séjours enfants 
et pré-ados du mois de juillet à La Source et à 
La Fontanelle ont été annulés et les familles 
informées.

À ce jour, les séjours familles dans nos deux 
centres sont maintenus. S'ils peuvent se dérouler 
nous invitons les lecteurs du Panpère à venir 
nombreux se ressourcer dans une ambiance 
chrétienne et arménienne.

Vous pouvez vous inscrire sur les sites internet 
des deux associations.

Nou s vou s att endon s avec joi e.

Informations Séjours été 2020
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90 ans après, la flamme 
n'est toujours pas éteinte

www.lasource.asso.fr

www.lafontanelle.com
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HORIZONTALEMENT
1. L'Éternel augmente la vigueur de celui qui y tombe (Es.). 
- Ces arbres se trouvent dans le bon pays promis par l'Éternel à 
Moïse (Deut.).
2. Balaam fut contraint par l'Éternel de prononcer cette prophétie 
(Nomb.). - Dieu est l'espoir de toutes ces extrémités-là de la terre 
et de la mer (Ps.). - Formation musicale. - Conjonction.
3. Si grande était celle des hommes que Dieu fi t venir le déluge. 
- Les Israélites y demeuraient durant sept jours à la fête des 
tabernacles (Lév. vers. Colombe). - Malgré l'entourage d'ennemis, 
David pouvait dire: «Je me couche et bénéfi cie du sommeil» (m' 
... ) (Ps.).
4. Par contre, la conscience de son péché conduisit David à cette 
obsession (comp. Ps. 51 : 5). - Démonstratif. - Telle serment de Dieu 
pour ses héritiers (Héb.).
5. Dans sa prospérité, Job pensait que ses jours seraient 
abondants comme le sable de cette étendue (comp. Job. 29 : 18). 
Île française. - Donc, qui s'entend, telle la voix de l'Éternel (Ps.). 
Toute parole doit en être assaisonnée (Col.).
6. Sulfate double astringent. - Obstacles, tels certains hérétiques 
dans les agapes (Jude). - L'Éternel ne l'est pas, face aux tromperies 
d'Israël (comp. Mal. 3 : 8).
7. Impôt (à payer sans faute) (comp. Rom. 13 : 6). - Telle la couronne 
des champions (1 Cor.). - Celle de Jésus à Gethsémané, fut de 
grumeaux de sang (Luc).
8. Dans le vent. - S'exécuta à la manière de la fi lle d'Hérodias 
(Mat.). -Tête d'un aède. - Deux romains. - Conspua (phon.). - Punir 
avec rigueur (comp. 2 Thess. 1 : 7-8).
9. Nom court pour roi gigantesque (Deut.). - Protégé, quand il est 
national. - Pas de souci pour Esther, dans la maison du roi, Hégaï 
la lui assurait. - Ce que fi t Joseph au sortir de prison, avant de se 
présenter au Pharaon (se ... ).
10. Il n'y en aura plus dans la nouvelle Jérusalem (Apoc.). - Sonnai. 
- Cette infécondité disparut après qu'Elisée eut jeté le 4 du 5 
horizontal à la source d'eau à Jéricho (2 Rois).
11. Bois en dégustant. - But à la manière des 300 hommes de 
Gédéon (Juges). - Fin d'infi nitif. - Mesure jaune.
12. Traversée par l'Oder. - Le roi Ezéchias disait avoir trissé 
comme elle (Es.). - Planchers.
13. Chef-lieu de Drenthe. - Retranchait. - Labourée pour la 
troisième fois. - Ont donc passé le col.
14. Se fait sur la peau. - Au désert, l'Éternel fi t pleuvoir ce blé sur 
Israël (Ps.). - Caps. - Possessif inversé. - Tel le père de Timothée 
(Actes). - Considéré.
15. Même petit, il conduira les animaux du Royaume de Christ 
(Es.). - Exécute ; pour Dieu, ce sont des signes et des prodiges, et 

Darius le reconnaissait bien (Daniel). - Leur habit y est obligatoire 
(Mat.).
16. Défalquait. - Fluxion de poitrine. - Profi table : tout ce qui est 
permis ne l'est pas forcément (1 Cor.).
17. Couleur. - Celle du puits de l'abîme n'est pas un rossignol 
(Apoc.). - Jeu africain. - Paresseux.
18. Que signifi e ce «mouvement» d'yeux ? questionna Eliphaz à 
Job. - Les onze apôtres furent témoins de celle de Jésus (Marc 
etc.).
19. Quel pétrin pour les Égyptiens lorsqu'elles y fourmillèrent 
(Ex.). - Imposteur, tel Jacob vis-à-vis d'Esaü.
20. Mûries par la chaleur. - Asséché. - Queue de pie. - Souvenir 
malin pour Job.
21. Aime à se vautrer dans le bourbier (2 Pierre). - Ouverte aux 
contrats de mariage. - Cube renversé. - Symbole de protection (Ps. 
etc.). - Conjonction.
22. Possédé. - Ouverture dans un mur. - Atteint de cette souillure, 
l'homme devait laver tout son corps (lév. etc.). - Construit.
23. Fausses, celles que certains enseignent, en opposition à celle 
de Jésus-Christ (Tim.). - Grand-père du roi Jojakim (2 Rois). - Parti.
24. «Face à Dieu», nom donné par Jacob au lieu où sa hanche fut 
démise. - Celui du coffre du sacrifi cateur Jéhojada vit passer de 
bonnes sommes d'argent (2 Rois). - Estonien. - Joies débordantes.

VERTICALEMENT
1. Jésus a triomphé d'elles par la croix (Col.).- Fonctions de Denys 
d'Athènes, devenu croyant (Actes).
2. Période. - Abattue; l'Éternel rassasiera une telle âme (Jér.). - 
Sévère, dure, la servitude imposée par Salomon à Israël (Rois).
3. Tels les consolateurs de Job. - Une fl eur à l'œil. - À rejeter pour 
pouvoir courir dans la carrière (Héb.). - Anonyme.
4. Tel le combat où Achab trouva la mort (Rois). - De Tyr, Paul s'y 
rendit et y passa un jour (Actes). - Job ne l'était pas par le soleil, 
mais par les souffrances physiques.
5. Doublé, c'est un arbre à fl eurs de Madagascar. - Pour insister 
l'affi rmation. - Détenteur. - Celle du chariot ne passe pas sur le 
cumin (Es.). - Règle.
6. Vaut mieux qu'un héros, celui qui l'est quant à la colère (Prov.). 
Isolés ; c'est de ces lieux-là que le méchant assassine l'innocent 
(Ps.) - Nouveau Testament. - Prix. - Spécialiste en médecine.
7. Étaient signe de l'alliance de Dieu avec Abraham et ses 
descendants (Gen.). Sur Sodome, fut de feu et de soufre (Gen. et 
Luc.). - Grecque.
8. Ouvriers de précision en mécanique. - À tout jamais ; David se 
confi ait ainsi en la bonté de Dieu (Ps.).
9. Sa demande après le repas. - Fut envoyé d'Ephèse en Macédoine 

par Paul (Actes). - Prénom féminin. - Méchant fi ls de Juda (Gen.).
10. Petite compagnie. - Plus, en musique. - Cria (phon.) comme... 
- Ce rapace impur pour Israël (Lév.) (etc.). - Pronom personnel. - 
Automatiquement, ne va pas sans facto.
11. Dans. - Plus besoin de sacrifi ces pour cet état de fait, puisque 
Jésus s'est offert comme agneau expiatoire (comp. Héb. 9 : 11 ss. + 
Lév.). - Chef d'orchestre célèbre.
12. Admettent l'existence d'un Dieu. - Perroquet sans queue. - 
Pitre. - Indispensable pour l'oiseau.
13. Unité magnétique. - Directs ou indirects, sont à rendre à qui de 
droit (Rom.). - Qui va de soi et sans affectation, telle l'affection que 
ne possèdent pas les impies (Rom.).
14. Agit à la manière du crocodile au siffl ement des dards (Job.). 
- Endure, à l'exemple des témoins dont le monde n'était pas 
digne, et qui connurent la persécution (Héb.). - Si bête qu'il soit, le 
sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre ? (Job). - Langue. - Avec 
eux, on met Paris en bouteille. - Vont avec les autres.
15. Pénétra. - Certainement fort apprécié par David et ses hommes 
à Mahanaïm (2 Sam.). - Habillée d'un ample vêtement. - Les fi ls de 
David en étaient les ministres (2 Sam.).
16. A donc vu le jour. - Conteste. - La parole de Dieu, le témoignage 
de Jésus-Christ l'ont été (certifi és) par Jean (Apoc.). David a connu 
cet état de sécheresse (Ps.).
17. Installa. - Indivisible. - Article. - Dévidoir. - Exclamation.
18. Pronom personnel. - Les compagnons de Paul, reconnus non 
coupables de cette profanation par le secrétaire d'Ephèse (Actes). 
- Ville du Pérou. - D'un orifi ce anatomique.
19. De même. - Contracté. - Irlande. - Boîte. - Négation.
20. Esaïe prophétisa à Ezéchias que ses fi ls seraient pris pour en 
faire de ces mutilés au palais du roi de Babylone (2 Rois, Esaïe). 
- Ezéchiel fut établi comme telle par l'Éternel pour avertir Israël 
de sa part.
21. Erra. - Infantiles. - Tranquille et silencieux. - C'est du lait des 
nations, de la mamelle des rois que Sion se délectera (absorbera) 
(Esaïe).
22. Cette soumission à la Parole de l'Éternel vaut mieux que les 
sacrifi ces (1 Sam.). - Intelligibles, telles les paroles de la sagesse 
(Prov.) (Ici au sing.). - Pronom personnel.
23. Bordure d'écu. Baie du Japon. - Conséquence éternelle sur 
Amalek parce que la main de Moïse le fut sur le trône de l'Éternel 
(Ex.). - Heureux l'homme qui «adapte» ses actions d'après la 
justice (Ps.).
24. N'agira pas ainsi à l'égard du bœuf qui foule le grain (Deut. 
etc.). - Nés ; Celui qui sanctifi e et ceux qui sont sanctifi és le sont 
tous d'un seul (Héb.). - Ont la tête de mule.
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• oUÑuëÑ ñåUÑâuÑU oAåuëQUëqO$
 quå Ië oAiQAqAcui cIAqñU AÇeAëAâwIAo ArHçBrVd mAåâuoIAq
 La résurrection de Jésus-Christ

NÅ$ 12

mAeAEåuëQUëq

•	SAE	Ñ.	oAcuCIAqUq	 mBòçvífV ñuåQIAq
 À Jacques S. Hagopian

NÅ$ 21



 Ի՞նչ պատահեցաւ որ այս կացութեան 
մատնուեցանք։

 Իրապէս ո՛չ ոք գիտէ։ Ամէն պարագայի՝ ոչ 
պաշտօնապէս, թէեւ ընկերային ցանցերուն մէջ 
կան տեսակ-տեսակ բացատրութիւններ, առաւել 
կամ նուազ լուրջ։ Նոյնիսկ դաւադրութեան 
վարկածներ առատօրէն եւ անարգել կը 
շրջագային։ 

 Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս պսակաձեւ ժահրի 
համաճարակը այս համամատութեան հասաւ 
Ֆրանսայի մէջ: Ինչո՞ւ առաջին վարակուած 
երկրէն՝Չինաստանէն հասնող մտահոգիչ 
լուրերուն լուրջ կարեւորութիւն չտրուեցաւ։ 
Ինչո՞ւ թերագնահատուեցաւ դրացի երկրին՝ 
Իտալիայի ապրած ծանր տագնապը մեզմէ 
հազիւ քանի մը օր առաջ։ Ի՞նչ միամտութեամբ 
մեզի հաւատալ տուին թէ ժահրը՝ Ֆրանսայի 
սահմանագլուխէն ներս պիտի չմտնէ, ինչպէս 
ըսուած էր Չերնոպիլի կորիզային վթարի 
պարագային՝ 1987-ին...։

 Երկար ամիսներ եւ տարիներ հարկաւոր 
պիտի ըլլան՝ պարկեշտ եւ ճշգրիտ պատասխան 
մը ստանալու համար մեր բոլորին օրինաւոր 
հարցումներուն։ Սակայն բացայայտ է թէ այս 
վախազդու եւ չարաղէտ դէպքին յառաջացուցած 
առողջապահական տագնապին հաշուեկշիռը 
ծանր է: Մինչ այս տողերը կը գրեմ, Ֆրանսայի 
մէջ մեռեալներուն թիւը աւելի քան 22 հազար է, 
առանց հաշուի առնելու նոր վարակուողները, 
նաեւ հիւանդանոց ընդունուածները: Սուգն ու 
տառապանքը տեւականօրէն հաստատուած 
են մեր մէջ, սկսելով մեր ամենամօտ 
հարազատներէն:

 Մերժելով իսկական պատասխանատուները 
գտնել, կարգ մը հաղորդամիջոցներ եւ 
քաղաքական գործիչներ քաւութեան 
նոխազներ փնտռեցին, ու նշաւակ դարձուցին 
համաճարակի կարծեցեալ օճախը՝ Միւլուզ 
քաղաքի Աւետարանական «Բաց Դուռ» 

եկեղեցին: Շատ հեշտ եւ անհեթեթ է նման 
զրպարտութիւն մը կատարել: Ինչ որ որոշ է, 
մեր ինքնավստահութեան ծանր հարուած մը 
ստանալն է։ Մինչդեռ տակաւին շատ կանուխ 
է հարկաւոր դասերը քաղել այս մարդկային, 
բարոյական, հոգեւոր, դաստիարակչական ու 
տնտեսական աղէտէն։ 

 Այս օրերս շատ կը գործածուի զօրակցութիւնզօրակցութիւն 
բառը: Ատենն է որ այս ճգնաժամը մեզի 
սորվեցնէ զօրակցութեան նոր միջոցներ 
գտնել՝ մեր եկեղեցիներէն ներս եւ դուրս, 
զանազան մարզերու մէջ, որպէսզի ազդու 
կերպով պայքարինք անձնասիրութեան դէմ, 
որ տեղաւորուած է մեր քրիստոնէական 
շրջանակներուն եւ կազմակերպութեանց մէջ: 
Մեր հաստատութիւններու սահմաններէն 
դուրս, որոնք անշուշտ ունին իրենց իրաւացի 
տեղը, ի՞նչ կ՚’ընենք՝ զարգացնելու համար մեր 
զօրակցական յարաբերութիւնները: Պէտք է Պէտք է 
քաջութիւնը ունենանք դուրս գալու ամէն օր մեզ քաջութիւնը ունենանք դուրս գալու ամէն օր մեզ 
ծուղակի մէջ ձգող անձնակեդրոնութենէնծուղակի մէջ ձգող անձնակեդրոնութենէն:
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AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

YmCAEåAcAq

 Տասնեակ տարիներէ ի վեր, գիտարուեստ-
ական եւ գիտական մարզերէն ներս կա-
տարուելիք յառաջխաղացքներու սանձարձակ 
փնտռտուքը աննկատ ձգած է մարդ արա-աննկատ ձգած է մարդ արա-
րածը եւ անոր առաջնահերթ կարիքներըրածը եւ անոր առաջնահերթ կարիքները: 
Անհատապաշտութիւնը եւ եսասիրութիւնը եսասիրութիւնը 
խորապէս արմատացած են մեր մտայնութեան 
եւ վարուելակերպին մէջ: Խոնարհաբար 
խոստովանինք որ միա՛յն մեր վրայ կը մտածենք:

 Մեր արեւմտեան հասարակութիւնները 
շատ պահպանողական են։ Ամէն մարդ միայն 
կը մտածէ պաշտպանել իր իրաւունքները, 
առանձնաշնորհումները, հանգստաւէտութիւնը, 
բարգաւաճումը, ժամանցի պահերը։ Հետեւաբար 
խուլ եւ կոյր կը դառնայ զինք շրջապատող 
ընկերային անարդարութեանց եւ յետամնաց 
դասակարգին վիճակին բարելաւման անհնա-
րութեան հանդէպ։

 Մենք ուժգնօրէն փարած ենք մեր ունեցածին, 
եւ ամփոփուած մեր վրայ. Մեր ընկերային 
մակարդակը կ’արգիլէ մեզ աւետարանը 
բաժնեկցելու առանց Քրիստոսի ապրող մեր 
ընկերին հետ: Մէկ խօսքով՝ մենք, Ֆրանսահայ Ֆրանսահայ 
Աւետարանականներս, քաղքենիացած ենքԱւետարանականներս, քաղքենիացած ենք: 
Մեր ինքնութիւնը պահելու հարցով զբաղած 
ենք, մոռնալով մեր առաջին կոչումը՝ Քրիստոսի Քրիստոսի 
վկան՝ըլլալվկան՝ըլլալ մեր ընկերային շրջանակին մէջ, ուր 
Տէրը մեզ դրած է։

 Իմ համոզումովս, այս պարտադիր ինք-
նամեկուսացումէն ետք մեզի կը սպասէ մեծ 
մարտահրաւէր մը – վերարծարծել անձնական թէ 
հաւաքական աւետարանչութեան ու վկայութեան 
ջահը, որպէսզի խառնաշփոթութեան մատնուած 
մեր դրացիներուն օգնութեան ձեռք կարկառենք: 
Բանբերի այս թիւը, իր բազմազան յօդուածներով, 
կրնայ օգտակար ըլլալ այս նպատակին համար։

 Ատենը եկած է որ մեր անձերը քննենք եւ 
լրջօրէն գործադրենք Յիսուսի զօրակցութեան Յիսուսի զօրակցութեան 
պատուիրանըպատուիրանը թէ՛ հոգեւոր, թէ ալ ընկերային 
եւ մարդասիրական մարզերէն ներս. «Սիրէ՛ Սիրէ՛ 
ընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէս» – Մատթ. 22. 39։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

Evçbò AÉBòJXvê 
2. 1-7, 43-47

ÑuëåC euEUUq 
AKGIéuëQUëqO

 Հոգեգալուստը քրիստոնեայ եկեղեցւոյ 
մեծագոյն տօներէն մէկն է: Այդ օրն էր որ 
ան ծնունդ կ’առնէր եւ նոր ու փառաւոր 
դարաշրջան մը կը բացուէր Յիսուսի առաջին 
հետեւորդներու կեանքին մէջ:

 Հոգեգալուստը տեղի ունեցաւ Պենտե-
կոստէի օրը, որ հրէական երեք գլխաւոր 
տօներէն մէկն էր: Ան հանդիսաւոր կերպով կը 
տօնուէր հրէից Զատիկէն (Պասէք) 50 օր ետք: 
Ան նուիրագործուած էր իբրեւ յիշատակի օր՝ 
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երբ Աստուած Հնգամատեանը տուաւ հրեայ 
ժողովուրդին:

 Հնգամատեանի տուչութիւնը նոր սկիզբ մը, 
նոր ծնունդ մըն էր Աստուծոյ եւ իր ժողովուրդի 
յարաբերութեան մէջ: Հոգեգալուստի դէպքն 
ալ տեղի ունեցաւ Պենտեկոստէի օրը,՝ 
խորհրդանշելու թէ ան Աստուծոյ Ս. Հոգիին 
տուչութիւնն էր Նոր Ուխտի հետեւորդներուն, 
Քրիստոսի եկեղեցիին:

 Ս. Հոգին հզօր ազդեցութիւն ունեցաւ 
առաջին դարու Քրիստոսի հետեւորդներուն 
վրայ, որոնք շուտով պիտի անուանուէին 
քրիստոնեայ: Ս. Հոգիին մեծ ազդեցութիւնը 
ցուցաբերուեցաւ հետեւեալ մարզերուն մէջ.-

 Առաջին.Առաջին. Ս. Հոգին զօրեղ ազդեցու-
թիւն ունեցաւ Հոգեգալուստի Օրը հա-հա-
ղորդակցութեան մարզին մէջղորդակցութեան մարզին մէջ: Երուսա-
ղէմի Վերնատան մէջ մէկտեղուած 
հաւատացեալներուն վրայ հրեղէն լեզուներ 
երեւցան, որոնք տարածուեցան եւ հանգչեցան 
իւրաքանչիւրին վրայ, եւ ներկաները սկսան 
լեզուներով խօսիլ, ինչպէս Ս. Հոգին իրենց 
խօսիլ կու տար (Գործք 2. 3-4): 

 Լեզուն խորհրդանիշ է հաղորդակցութեան: 
Ս. Հոգին կը վերցնէ բոլոր պատուարներն ու 
արգելքները քրիստոնեայ մարդոց միջեւ: Ան 
նաեւ կը հարթէ ցեղային, աշխարհագրական 
եւ այլ արգելքներ, որոնք կը բաժնեն 
մարդիկ իրարմէ: Ս. Հոգիին ազդեցութեան 

հակոտնեայ պատկերն էր Բաբելոնի աշտա-
րակաշինութեան պատմութիւնը, երբ մարդոց 
լեզուները խառնուեցան եւ չկրցան իրարու 
հետ հաղորդակցիլ:

 Հոգեգալուստի օրը 15 տարբեր ազ-
գութիւններու պատկանող մարդիկ ականատես 
եւ ականջալուր եղան Քրիստոսի աւետարանի 
պատգամին՝ իրենց գործածած լեզուներով, ու 
զայն հասկցան:

 Հոգեգալուստի պատգամներէն մէկն 
ալ այն է, որ հաւատացեալներու սրբազան 
պարտականութիւնն է Քրիստոսի սիրոյ եւ 
փրկութեան աւետարանը շեփորել մինչեւ որ 
ամէն մարդ հասկնայ զայն իր գիտցած լեզուով:

 Երկրորդ.Երկրորդ. Ս. Հոգիին ազդեցութիւնը 
ամրապնդեց հաւատացեալներու միաբա-միաբա-
նութեան հոգիննութեան հոգին: Ասոնք բոլորն ալ միասին էին 
միշտ, եւ ինչ որ ունէին՝ իրենց միջեւ հասարակաց 
էր: Զիրար կը սիրէին եղբայրական սիրով եւ 
իրենց ունեցածը կը բաժնէին ուրիշ քոյր ու 
եղբայր հաւատացեալներու հետ:

 Անտարակոյս, առաջին դարու քրիս-
տոնեաները իրենց մտածելակերպի եւ 
գաղափարի տարբերութիւնները ունէին: 
Անոնք իրարմէ տարբեր էին խառնուածքով, 
բնաւորութեամբ եւ նկարագրով: Սակայն, 
ի հեճուկս իրենց այլազանութիւններուն, 
բոլորն ալ միաբան էին եւ օրէ օր իրենց սիրոյ 
ու միաբանութեան հոգին կ’ամրապնդուէր Ս. 
Հոգիին զօրութեամբ:

 Երրորդ.Երրորդ. Ս. Հոգիին ազդեցութիւնը պատ-
ճառ եղաւ հաւատացեալներուն աներկիւղ աներկիւղ 
վկայութեանվկայութեան: Հոգեգալուստէն առաջ անոնք՝ 
վախով ու երկիւղով պատուած՝ թաքստոցներու 
մէջ ապաստան գտած էին. սակայն երբ 
Աստուծոյ Ս. Հոգին իրենց վրայ իջաւ, անոնք 
իրենց պատեաններէն դուրս եկան եւ անվախ 
վկաները դարձան Յարուցեալ Քրիստոսի: 
Վախը փարատած էր իրենց հոգիներէն եւ 
անոնք աներկիւղ կը վկայէին Խաչեալ եւ 
Յարուցեալ Քրիստոսի մասին:

 Որեւէ ատեն եւ որեւէ տեղ երբ Ս. Հոգին 
մարդոց կեանքերուն դպչի, անոնք իրենց 
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AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

CAqAÑâIiaAcAq
Կ'օրհնեմ Քեզ Աստուած, եւ
Կը փառաբանեմ Քու սուրբ անունդ:
Իմաստո՛ւն Հայր, հզօ՛ր Աստուած,
Որ Իր խօսքով ստեղծած է տիեզերքը՝
Անջրպետով, ովկիանոսներով, երկիր մոլորակով:

Որ սիրելով մեզ՝ մարդացած է Յիսուսով,
Որպէսզի մեզ Իրեն մօտեցնէ, մտերմացնէ, նմանցնէ.
Որ Իր Սուրբ Հոգիով լեցուցած է զաւակները,
Որպէսզի պահպանէ մեր հոգիները
Եւ առաջնորդէ մեզ քայլ առ քայլ:

Հա՛յր, որ մեզի տուած է Իր Սուրբ Խօսքը,
Որպէսզի գիտնանք զԻնք ու Իր կամքը։
Պատի՛ւ Քեզ Տէր,
Դուն արժանի ես ամէ՛ն գովասանքի եւ շնորհակալութեան:
Փա՜ռք Քեզ: 

ÑVçáBçH ÑAyuëqkIAq
âJÖVr

ôåequëQUëq

փորձառութիւնը կը պատմեն ուրիշներու: 
Անոնք անվախօրէն կը դաւանին իրենց 
հաւատքը:

 Չորրորդ.Չորրորդ. Ս. Հոգիին ազդեցութիւնը մղեց 
հաւատացեալները Քրիստոսի Աւետարանը Աւետարանը 
տարածելուտարածելու հոն ուր որ կրնային տանիլ 
զայն: Վերնատան մէջ գտնուող Յիսուսի 
աշակերտները ազգութեամբ հրեայ էին 
եւ կը հաւատային թէ իրենք Աստուծոյ 
ընտրեալ ժողովուրդն էին: Ս. Հոգիին 
գալուստով իրենց նախապաշարումները 
հետզհետէ փարատեցան եւ անոնք Քրիստոսի 
դեսպանները դարձան հեթանոս աշխարհին 
մէջ:

 Նախքան երկինք համբառնալը, Յիսուս 
իր աշակերտներուն յայտարարած էր. «Երբ Ս. 
Հոգին իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք 
եւ իմ վկաներս պիտի ըլլաք՝ Երուսաղէմի, 
ամբողջ Հրէաստանի ու Սամարիայի մէջ, եւ 
մինչեւ երկրի ծայրերը» – Գործք 1. 8։

 Յիսուսի պատուէրը տառացիօրէն 
կատարուեցաւ իր հետեւորդներուն կողմէ: 
Անոնք տունէ տուն, գիւղէ գիւղ, քաղաքէ քաղաք 
ու երկրէ երկիր աւետարանը տարածեցին՝ 
Երուսաղէմէն մինչեւ Եւրոպա: Ս. Հոգիին 
ներգործութեամբ եւ զօրեղ ազդեցութեամբ 
Եկեղեցին դարձաւ աճող եւ առոյգ 
հաւատացեալներու բանակ մը՝ Քրիստոսի 
փրկութեան աւետարանը մարդոց հասցնելու 
ամէնուրեք:

 Հոգեգալուստի տօնին մշտանորոգ պատ-
գամը այն է, թէ երբ Ս. Հոգին եկեղեցիի մը 
կեանքին մէջ կը ներգործէ, աներեւակայելի 
հրաշքներ տեղի կ’ունենան, կեանքեր կը 
յեղաշրջուին, եւ եկեղեցին կը դառնայ 
կենսունակ հոգեւոր հաւաքականութիւն մը, 
վկայող ու ծառայող, եւ աւետարաչական հուրով 
առլցուն՝ զինուորեալ հաւատացեալներու հզօր 
բանակ մը:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. 
QuëQUcIAq
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yVäV AzçV#Ö, mB#pç eBpBÖäBr:

AçVírdLBd CJXP ïvçhJç N fçRVÉvár Vç rJäVr
ñJL BçäBòÖJX zBzJrBdBr DröççBrNH Jí DvprNH.
CBpê mBÖVÖVH BHBnBrHVr zNÖ BrrvíBl Jí BròBrH
AzçJç JÖ Hvír nVrxJí BpÖöç, zVäV BzçV#Ö HBçN HBç,
   u#á mBpç eBpBÖäBr:

ovZvçä oBLdJçär BX ïvçhJç N dBpbBdrBTBpRò Vç rVLBdvá
AçnBäBZVX PrJX oVÖvíÖP äBlBçNr ÖvíçD fBíBäòVH.
CBpê LNròV# zNÖ YBxváPH òví BnJrBLöç Jí BrpBjR$
AzçJç JÖ Hvír nVrxJí BpÖöç, zVäV BzçV#Ö BrnBfvíRJBnD, 
   mB#pç eBpBÖäBr:

kJrdVL, QVnvíç, mJXVò, ÑJXlvíò lFrJç Jr òJL FJçJáBçJX.
CBpê RöRBïJç JÖ Hvír LBrvrò AçBçBäNH VDçJí äJçJí,
Ií mBtävêV äBÉvá BrnJÉ ví qBçJdV äBjvá BrnBf$ 
AzçJç JÖ Hvír nVrxJí BpÖöç, zVäV BzçV#Ö BrnBföçNr, 
   u#á mBpç eBpBÖäBr:

EBpXr ôÖnBrJBr lFrJç N òJL nvZçBêrJX HTvZòVr
mNÅ âNç-KöçV, ví IïçBäP äBzBrBòBçPH HBçhrJX.
CBpê mBpVÖ 28-V BçtBXvpÖvá áBçHBÖïVíÉ
AzçJç JÖ Hvír vçzNÖ ïVírVd, zVäV BzçV#Ö BrnBfvíRJBnD,
   mB#pç eBpBÖäBr:

ApÖzNÖ, HBçN HBç tjRBrJç Jr òJL ZBxJç nVrxJí öçr fçBtò
ÑJzäJnDJçV, JçD áJçÅBzNÖ$ VDçJí rvíNç CBçhçJBXNr$
ÜJçBFäBç XvíÖJj RJíJçr ALBävíRJBrPH dvçLvíBb:
Ií BpÖöç Hvír d#BzçVÖ ävírVH BrdBZvíRJBr HçBZäVr nNÅ,
   yVäV BzçV#Ö pBíJçTöçNr, v#á mBpç eBpBÖäBr:

SBF Ñ. oAcuCIAq

mAoUÑ 28-U suëqwuÜ
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uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

oUÑuëÑ$ CSUsc 
AqôEqAcAq mAåGuëq

«IXV#ç, nBfVlH B#É ví òBXN#» – ováf. 5. 8:

 Յովհաննէս Աւետարանիչը կը նկարագրէ 
բժշկութեան հրաշք մը՝ որ կը պատահի աւազանի 
մը եզերքը, եւ մարդկային իմաստութեամբ չի 
բացատրուիր, ո՛չ ալ կը կատարուի։
 Յիսուս մասնակից էր տօներուն, ո՛չ թէ իբր 
պարտականութիւն, հապա՝ որպէս ուրախութիւն, 
պաշտամունք եւ տօնախմբութիւն՝ իր ժողովուրդին 
հետ։ Ուստի կ’երթայ Բեթհեզդա անունով 
աւազան մը, որ կը նշանակէ ողորմութեան տուն, 
կամ ձիթենեաց տուն։ Եւ հոն կը պատահին երեք 
կարեւոր, բայց՝ տարօրինակ դէպքեր։

Ա. Յիսուս կ’այցելէ տարօրինակ Ա. Յիսուս կ’այցելէ տարօրինակ 
հիւանդանոց մը։հիւանդանոց մը։

 Այս հիւանդանոցը ընդարձակ էր եւ ունէր 
հինգ սենեակ։ Հոն «խիստ շատ հիւանդներ 
պառկած էին՝ կոյրեր, կաղեր, չորցածներ, որոնք կը 
սպասէին ջուրին խառնուելուն»։ Համոզումը այն 
էր թէ ջուրին խառնուիլը հրեշտակի մը միջոցաւ 
կ’ըլլար, եւ առաջին ջուր իջնողը կը բուժուէր իր 
ունեցած ցաւերէն։

 Երբ Յիսուս գնաց, նշմարեց մարդ մը՝ 
խղճալի վիճակ մէջ. 38 երկար տարիներ անշարժ, 
անօգնական պառկած էր։ Ամէն օր՝ իր միակ գործն 
էր սպասել, ակնկալել եւ յուսալ։ Իր լճացած, ճահիճի 
վերածուած վիճակը ամէնօրեայ ապրելակերպ 
դարձած էր – սպասել, ակնկալել եւ յուսալ թէ իր 
դարմանը այդ յորդառատ պղպջակներուն մէջ է, 
այդ կախարդական աւազանին մէջ։ Կը սպասէր 
ու կ’ակնկալէր...։

Բ. Յիսուս ո՛չ միայն կը տեսնէ, այլեւ կը Բ. Յիսուս ո՛չ միայն կը տեսնէ, այլեւ կը 
մօտենայ հիւանդին։մօտենայ հիւանդին։

 Մեր Տէրը տարօրինակ հարցում մը կ’ուղղէ 
անոր. «Կ’ուզե՞ս առողջանալ»։ 
 Ի՞նչ էր պատճառը։ 38 տարիներ սպասելով 
եւ ակնկալելով, արդեօք յոյսը մարա՞ծ էր, 
ձանձրացա՞ծ էր. միթէ վարժուա՞ծ էր այդ 
վիճակին...։
 Աստուծոյ Որդին հարազատ սիրով կը հարցնէ, 
որովհետեւ չ՚’ուզեր ինքզինք պարտադրել։ Իր 
փափաքն է որ մարդը գիտակցութեամբ, ինքնուրոյն 
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կամքով որոշէ։ Ուրիշ թարգմանութիւններու 
մէջ գրուած է. «Կ’ուզե՞ս ամբողջանալ», «կ’ուզե՞ս 
կատարեալ ըլլալ»։
 Յիսուսի նպատակն է ո՛չ միայն ֆիզիքական 
ապաքինում, այլեւ՝ներքին, հոգիի ամբողջական 
նորոգութիւն, որովհետեւ մեղքին հետեւանքները 
աւելի լուրջ են քան ֆիզիքական ախտերը։
 Սակայն անոնք որոնք իրատեսութեամբ, 
դրական կեցուածքով եւ քաջութեամբ կը 
դիմագրաւեն հիւանդութիւնները, աւելի շուտ 
ոտքի կ’ելլեն եւ կ’առողջանան։ Ապրելու 
վճռականութիւնը նախապայման է ապաքինման 
համար։ Փոխանակ պատասխանելու այո՛ կամ 
ո՛չ, հիւանդը կը բացատրէ իր դժուարութիւնը եւ 
արգելքները։ Ան կ’ըսէ. «Մա՛րդ մը չունիմ որ երբ 
ջուրերը խառնուին՝ զիս աւազանը ձգէ. քանի որ 
ծանր կը շարժիմ, ինձմէ առաջ ուրիշ մը կ’իջնէ։»։
 Միայն երբ մէկը զինք տանի...։
 Մենք ալ երբեմն կը կեդրոնանանք 
արգելքներուն վրայ եւ պատճառաբանութիւններ 
կ’ընենք։ Կ’ուզենք բարեփոխուիլ՝ միայն երբ լաւ 
վիճակի մէջ ըլլանք, միայն երբ դրամ շահինք, 
միայն երբ ժամանակ ունենանք, միայն երբ 
գործ ունենանք եւ աշխատինք, միայն երբ առիթ 
ունենանք, միայն երբ շրջանաւարտ ըլլանք, եւ 
շարքը կարելի է երկարել։ Եւ այս բոլորէն ետք՝ կը 
մնանք մեր եղած միեւնոյն տեղը, մահիճին յենած, 
նոյն մահիճին վրայ սպասելով կախարդական 
աւազանին...։
 Տէր Յիսուս գիտէ դժուարութիւնը եւ տկա-
րութիւնը։
 
Գ. Յիսուս տարօրինակ կոչ մը կ’ուղղէ։Գ. Յիսուս տարօրինակ կոչ մը կ’ուղղէ։

 Փոխանակ օգնելու մարդուն՝որ ջուրը մտնէ, 
Յիսուս կ՚’ըսէ. «Ելի՛ր, մահիճդ ա՛ռ ու քալէ՛»։ 
Կը հրաւիրէ հիւանդը ոտքի կենալու, այսինքն 
ջանք թափելու։ Անոր կը մօտենայ նոյն մահիճին 
միջոցաւ, բայց նոր կեանքի խօսքով, յարութեան 
կոչով, վիճակէն վեր բարձրանալու կանչով. 
շարժելու յոյսով՝ նոր էութեան կը կանչէ։
 Այդ փայտէ պատգարակի նման մահիճը 38 
տարիներ կրած էր հիւանդը։ Հիմա Քրիստոս 
անոր կ’ըսէ. «Ելի՛ր, ա՛ռ մահիճդ, ա՛լ դո՛ւն կրէ 
զայն ու քալէ՛», որովհետեւ Քրիստոսով յաղթեց, 
բժշկուեցաւ, ոտքի ելաւ եւ այլեւս պիտի չծառայէ 
անկողինին։ Հիւանդը զօրաւոր փափաք ունէր 
փոխուելու, պատրաստ էր բուժուելու, մէկ խօսքով՝՝ 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի կոչին հնազանդելու։

Եզրակացութիւն։Եզրակացութիւն։

 Մի՛շտ յիշենք թէ «Յիսուս Քրիստոս նոյնն է 
երէկ ու այսօր եւ յաւիտեանս» –Եբր. 13. 8։ Այսօր 
ան կը տեսնէ աշխարհի հիւանդագին վիճակը ու 
կը շարունակէ մաքրել մեզ մեղքի բորոտութենէն։ 
Ան կը մօտենայ մեզմէ ամէն մէկուն՝ որ տկար է 
մտքով, սրտով ու հոգիով, եւ կը զօրացնէ զայն՝ 
յուսալու, սիրելու եւ ծառայելու։
 Մեր Փրկիչը պատրաստ է մեզ դարմանելու 
մեր նեղմտութեան, անտարբերութեան եւ 
մեծամտութեան բորբոքումներէն։ Մեծ Բժիշկը 
ոտքի կը հանէ մեզ յանցանքի եւ ձախողութեան 
անդամալուծուած վիճակէն։ Բժիշկներուն Բժիշկը 
գիտէ թէ վիրաւոր ենք, եւ կ’ուզէ բժշկել մեր 
վէրքերն ու կոտրած սրտերը, որպէսզի մեր մէջ 
նոր սիրտ մը ստեղծէ եւ ուղիղ հոգի մը նորոգէ։
 Այսօր Տէր Յիսուս կը բուժէ զիս ու քեզ ամէն 
դառնութենէ, նախանձէ, ատելութենէ, որպէսզի 
միասին ապրինք հաշտ եւ համերաշխ։ 
 Ան կը բանայ մեր կոյր աչքերը որ հաւատքի 
աչքերով տեսնենք մեր Աստուծոյ վայելչութիւնը։
 Ան եկած է բանալու մեր խուլ ականջները, որ 
լսենք Բարի Հովիւին ձայնը, մեր խղճի ձայնը, ու 
մեր շուրջը տառապողներուն աղերսանքի ձայնը։ 
 Ան կը բանայ համր լեզուները, որպէսզի խօսին 
ու դառնան մէկական դեսպաններ եւ խօսնակներ՝ 
տարածելու նոր կեանքի բարի լուրը։
 Ան կ’ուժովցնէ մեր կաղ ու թուլցած ոտքերը, 
որպէսզի քալենք, ցատկռտենք եւ վազենք՝ վերին 
կոչումին նպատակին հասնելու համար։
 Ամենաբոյժ Տէրը կը դարմանէ զիս եւ քեզ՝ 
տրտմութեան, սուգի ու հեծութեան ցաւէն, 
որպէսզի յաւիտեան ցնծութիւն երգենք։

 Այսօր, Տէր Յիսուս կ’այցելէ ինծի եւ քեզի նման 
հիւանդներուն ու կ’ուզէ որ մեր գտնուած նոյն 
լճացած վիճակին մէջ չմնանք։ Ուստի սիրով կը 
փսփսայ եւ կը հարցնէ. «Կ’ուզե՞ս առողջանալ եւ 
լաւ ըլլալ։» Ու եթէ վստահութիւն ունենանք իր 
վրայ, քաջալերելով մեզի ալ պիտի ըսէ. «Ելի՛ր, 
մահիճդ ա՛ռ ու քալէ՛»։

IçVêvífV AXVrB 
mUqAÑIAq-mcåâëwIAq

50-BnJBd eBp cBrBrê
eBnBtZBçfBpVr AjöRòV 
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IåuëÑAiMmU eAoué Ñ. 
oAcuCIAqé yAâåUAåñuëQIAq 
âåuëAa eåuÜAåâAcqIåO (C.)

 325-ի Նիկիոյ Ժողովին Կոստանդիանոսի 
հրաւէրով 318 հայրապետներ կը մասնակցին: 
Հոն կը գտնուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի 
որդին՝ Ս. Արիստակէս: Անոր մահէն ետք, 
եղբայրը՝ Ս. Վրթանէս կաթողիկոս, գրած է 
Երուսաղէմի Մակարիոս պատրիարքին եւ 
խնդրած որ Մկրտութեան եւ Հաղորդութեան 
խորհուրդներու ճշգրիտ կատարումի պայ-
մանները փոխանցէ իրեն: Ուստի Մակարիոս 
իր եպիսկոպոսներով ժողով կը գումարէ եւ կը 
պատասխանէ իրեն եղած խնդրանքին:

 381-ին, Կ. Պոլսոյ երկրորդ միջեկեղեցական 
համաժողովի օրերուն, Երուսաղէմի 
եպիսկոպոսը Պատրիարք կը հռչակուի: 
Քրիստոսի խաչելութենէն մինչեւ Քաղկեդոնի 
Ժողովը՝ 451-ին, Երուսաղէմ ունեցած է մէկ 
համաքրիստոնէական պատրիարքական 
Աթոռ, որուն հովանիին տակ կը գտնուէին 
հայ, յոյն եւ ասորի պատրիարքները, եւ ամէն 
ազգ ուեցած է իր սեփական վանքերն ու 
եկեղեցիները:

 451-ի Քաղկեդոնի Ժողովին, Ընդհանրական 
եկեղեցին ընդունած է Քրիստոսի երկ-
բնակութեան բանաձեւը՝ մարդկային եւ 
աստուածային տարանջատուած բնութեամբ, 
որուն համաձայն՝ Քրիստոս թէ՛ մարդ էր եւ թէ՛ 
Աստուած: Հայերը հաւատարիմ մնալով առաջին 
երեք Տիեզերական Ժողովներուն՝ Նիկիոյ (325-
ին), Կ. Պոլսոյ (381-ին) եւ Եփեսոսի (431-ին), կը 
մերժեն Քաղկեդոնի բանաձեւը: Այդ թուականէն 
սկսած է Քրիստոնեայ Եկեղեցւոյ երկփեղկումը: 
Երուսաղէմի միասնական Աթոռը կը բաժնուի 
երկուքի՝ Յոյներու պատրիարքութեան 
եւ Հայոց պատրիարքութեան: Հայերուն 
կը միանան Ասորիները, Ղպտիներն ու 
Եթովպիացիները, որոնք բոլորը հաստատ 
կը մնան Քրիստոսի միաբնակութեան, իսկ 
Յոյները՝ երկբնակութեան: Ուստի Քաղկեդոնի 

ժողովին՝ Հայերը կը մնան Ուղղափառ: Այս 
պատճառով Հայ Եկեղեցին եւ Երուսաղէմի հայ 
եպիսկոպոսները հալածանքի կ’ենթարկուին, 
սակայն հաստատ կը մնան իրենց դիրքորոշման 
վրայ: Շատ մը հայ եպիսկոպոսներ կը լքեն 
Երուսաղէմը եւ կը հաստատուին Կեսարիա ու 
Եգիպտոս:

 Մուհամմէտի գալուստով, եւ իշխա-
նութեան տիրանալէ ետք, իսլամական 
ոյժերը կը յառաջանան դէպի Միջին Արեւելք, 
մասնաւորապէս դէպի Դամասկոս ու 
Երուսաղէմ, ուր արդէն քրիստոնեաներ եւ 
հրեաներ կ’ապրէին: Մուհամմէտի իսլամական 
ոյժերու յառաջխաղացքի ժամանակ հրեաները 
կը փորձեն բարեկամանալ ասոնց հետ, 
որպէսզի տիրանան Երուսաղէմին եւ անկէ 
վտարեն քրիստոնեաները: Իսլամական ոյժերը՝ 
օգտագործելով հրեաներուն այս կեցուածքը՝ 

Ս. Կատարինէ վանքի վանականներու ն Ս. Կատարինէ վանքի վանականներու ն 
տրու ած Մու համմէտի հրովարտակին տրու ած Մու համմէտի հրովարտակին 
արաբերէն բնագիրը եւ անոր անգլերէն արաբերէն բնագիրը եւ անոր անգլերէն 

թարգմանու թիւնը։թարգմանու թիւնը։
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կը զօրացնեն իրենց յառաջխաղացքը դէպի 
Երուսաղէմ: 

 Այդ օրերուն՝ Երուսաղէմի հայ համայնքին 
Աբրահամ պատրիարքը,՝ տեսնելով արաբական 
արշաւանքի վտանգները եւ իսլամական 
ոյժերուն հզօրութիւնը, կ’որոշէ անձամբ 
Մեքքէ երթալ ու բանակցիլ Մուհամմէտի հետ, 
որպէզի ապահովէ անոր պաշտպանութիւնը: 
Աբրահամ պատրիարք խորհդակցութիւններ 
կ’ունենայ հայ երեւելիներուն հետ, եւ 40 հոգիէ 
բաղկացած յատուկ պատուիրակութեամբ 
կը հասնի Մեքքէ: Մարգարէն սիրով, 
յարգանքով եւ ազնուութեամբ կ’ընդունի հայ 
պատուիրակութիւնը եւ կը լսէ պատրիարքին 
առաջարկները: Իրենք անոր կը յայտնեն 
իրենց հպատակութիւնը: Պատրիարքը 
կը ներկայացնէ իր առաջարկները, կը 
յայտնէ հայոց պատրաստակամութիւնը՝ 
գործակցելու անոր հետ, ու կը խնդրէ 
ունենալ անոր պաշտպանութիւնը 
Երուսաղէմի հայ համայնքին ու եկեղեցական 
հաստատութիւններուն, եւ քրիստոնէական 
պաշտամունքի իրաւունքը՝ առանց 
կաշկանդումի: Երկու կողմերը կը բանակցին ու 
կը յանգին դրական որոշումներու: Մուհամմէտ 
կը հրատարակէ իր յատուկ հրովարտակը՝ 
որուն մէջ կ'ըսէ.՝ 

 — Ես Մուհամմէտ, Ապտալլայի որդին, 
մարգարէն եւ ծառան Աստուծոյ, կու տամ 
իմ յարգանքս Աբրահամ պատրիարքին, կը 
պատուեմ զինք եւ Երուսաղէմի, Դամասկոսի 
եւ Արաբիոյ շրջակայ վայրերու բոլոր 
արքեպիսկոպոսները, եպիսկոպոսները եւ 
քահանաները, այլ խօսքով՝ այն ժողովուրդները, 
որոնք ենթակայ են Երուսաղէմի, այսինքն՝ 
Եթովպիացիները, Ղպտիները, Ասորիները: Կը 
ճանչնամ եւ կ'երաշխաւորեմ անոնց վանքերը, 
եկեղեցիները, կրթութեան կեդրոնները, 
կալուածներն ու հողերը: Ես՝ Մարգարէ 
Մուհամմէտ, Աստուծոյ վկայութեամբ 
եւ իմ շուրջս գտնուող 30 անձերուն, իմ 
հովանաւորութիւնս ու պաշտպանութիւնս 
կը շնորհեմ եւ իմ ողորմութիւնս կը 
բաժնեմ հայոց եկեղեցիներուն ո՛ւր որ ալ 
գտնուին՝ Երուսաղէմի բոլոր տարածքին, 
Քրիստոսի սուրբ գերեզմանին, Սուրբ Յակոբ 
եկեղեցիին, Բեթղեհէմի եկեղեցիին, բոլոր 

աղօթատեղիներուն, մենաստաններուն, Գող-
գոթայի ճանպարհին եւ սրբատեղիներուն: 
Նաեւ կ’ապահովեմ եւ կը վստահեցնեմ 
որ իմ պաշտպանութիւնս կ’երկարի նաեւ 
քրիստոնեայ բլուրներուն, հովիտներուն, ու 
քրիստոնեաներուն եկամտաբեր հաստա-
տութիւններուն: Այս բոլորը կը յայտարարեմ 
իմ մարգարէի անունով եւ իմ հաւատացեալ 
իսլամներու անունով: Այս հրովարտակը ունի 
529 սմ երկարութիւն եւ 29 սմ լայնք:

 Հայ պատուիրակութիւնը կը խոստանայ եւ 
կ’երդնու որ պիտի հպատակի Մուհամմէտին, 
պիտի ճանչնայ միայն իսլամ իշխանութիւնը, 
պիտի մերժէ բոլոր այլ իշխանութիւնները եւ 
պիտի կատարէ իր ու հայ համայնքին բոլոր 
նիւթական պարտաւորութիւնները հանդէպ 
Մարգարէին: Հայ պատուիրակութիւնը կը 
վերադառնայ եւ կը վայելէ այս հրովարտակին 
բարի կամեցողութիւնը: 

 Մուհամմէտ իր յաջորդներուն վրայ 
պարտաւորութիւն կը դնէ յարգելու իր այս 
յատուկ հրովարտակը եւ գործադրելու 
անոր բոլոր մանրամասնութիւնները: Այս 
հանդիպման եւ հրովարտակի ստորագրութեան 
ներկայ կ’ըլլայ Խաթթապի զաւակը՝ Օմար, 
որ պիտի դառնար Մարգարէին յաջորդներէն 
մէկը եւ ինք ալ հրատարակէր նոյնանման 
հրովարտակ մը՝ հաստատելու Մուհամմէտի 
յատուկ հրովարտակը՝ տրուած Երուսաղէմի 

Օմարի հրովարտակէն բաժին մը եւ անոր Օմարի հրովարտակէն բաժին մը եւ անոր 
ստորագրու թիւն-կնիքըստորագրու թիւն-կնիքը
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Հայոց պատրիարքարանին եւ անոր հօտին: Այս 
հրովարտակին մէջ ներառուած են Քուրանէն 
որոշ հատուածներ ու գրութիւններ: 

 Մուհամմէտ Մարգարէին տուած 
հրովարտակը կը դառնայ Հայոց 
Պատրիարքութեան կարգավիճակը որոշող 
պաշտօնական փաստաթուղթերուն առաջինը: 
Անոր բնագիրը գոյութիւն չունի Երուսաղէմի 
Հայոց Պատրիարքարանի արխիւներուն մէջ: 
Սակայն այս հրովարտակին դեղնորակ թուղթով 
պատճէնը կը գտնուի Պատրիարքարանի 
Մարտիկեան թանգարանին մէջ: 

 628-ին Մուհամմէտ Սինայի Ս. Կատարինէ 
վանքի վանականներուն կու տայ Հայոց 
Պատրիարքարանին տուած հրովարտակին 
նմանօրինակը: 

(sBç. 2) 

CTVtd cBçzVÖ 

eAåyuoIAq
mvrçNBX

GAÑIå eAmAkAåAcMq

mAåGO yAåâuëIéAë, 
AÑâuëAa oAiQIé

  ì³ñ³Ï³Ñ³ñÙ³Ùμ ï³·Ý³å³Ñ³ñ Ý»ñÏ³Û 
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Ç Û³Ûï »Ï³Í 
åë³Ï³Ó»õ Å³ÑñÇ ³Ý Ý³Ë³¹¿å ³Ûë »ñ»õáÛÃÁ, 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÝáñûñÇ Ý³Ï å³ ï» ñ³½ ÙÇ 
³Ñ³½³Ý· ÑÝã»óáõó Ì³Ûñ³ ·áÛÝ ³ñ»õ»Éù¿Ý ÙÇÝã»õ 
ØÇçÇÝ ³ñ»õ»Éù, ÐÇõ ëÇ ë¿Ý ÙÇÝã»õ Ð³ ñ³õ »õ ¹¿åÇ 
§³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ¦ áõ §³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇ¦ ²ñ»õÙáõïù:

 ²ß Ë³ñ ÑÇ ãáñë Í³   ·»ñáõÝ Çñ Ù³Ý·³ÕÇÝ Ñ³ Ù³-
½³ñÏÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ½·³ÉÇ ¹³ñÓ ÝáÕ, ÙÇ³ ï»  ë³Ï 
ëáÛÝ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇÝ Û³ÝÏ³ñÍ³Ï³Ý Û³Ûï  ÝáõÃÇõÝÁ, 
ùñÇë ïáÝ»³Û Ù³ñ ¹áõÝ ÏÁ Ï³Ý Ë³  Ûáõ ß¿ Ù»ñ î¿ñáç 
ºñÏ ñáñ¹ ·³ ÉáõëïÁ, áñ Ï³Û Í³ Ï Ý³ÛÇÝ ßá Õ³ñ Ó³-
ÏÙ³Ùμ åÇïÇ ÷³Û É³ ï³Ï¿ ³ÏÝ  Ã³ñÃ³ÛÇÝ ³ãù-
Ë÷áõ Ïáí, ³ñ» õ»Éù¿Ý ÙÇÝ ã»õ ³ ñ»õ  Ùáõïù ¥ÐÙÙï. 
Ø³ïÃ. 24. 27¤: 

 Ðá·»õáñ ³ñÃÝáõÃ»³Ý ÏáãÁ, Ý³Ë³ ËÝ³ Ù³ -
Ï³Ý μ³½Ù³åÇëÇ ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÝ» ñáí ¹³ñ»¯ñ 

ß³ñáõÝ³Ï ù³ ñá½ áõ³Í ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ËáõÉ 
³ Ï³Ýç   Ý»ñáõÝ, μ³Ûó ³Ýáñ Éëá Õ³ Ï³Ý ËáéáãÝ»-
ñáõÝ ËÉáõÃÇõÝÁ ã¿° μáõÅáõ³Í, á°ã ³É ÷³ñ³ï³Í 
¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³Ýù¿Ý Ñá·» Ï³Ý ³Ûë ³ËïÁ: 
ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, Û³é³ç³¹¿Ù »õ ·Çõï³ß³ï í»ñ çÇÝ 
Ñ³ñÇõñ³Ù »³ ÏÇ Ã³ õ³ÉùÇÝ Ñ»ï, ³ÝÑ³õ³ïáõÃ»³Ý 
ëëáõÏÇÝ ù³Ý³ ÏÁ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Éë» ÉÇùÝ»ñáõ Ù³Ý-
áõ³  Í³å³ï ³Ýóù»ñáõÝ Ù¿ç Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³õ»É ó³Í ¿, 
Çñ ÏåãáõÝ Ñáëùáí ÁÝÏ³Éáõã μáÉáñ μ³óáõ³ÍùÝ»ñÁ 
³Ý Ã³ ÷³Ýó Í» ÷»Éáíª Ó³ÛÝ³ÛÇÝ áñ»õ¿ ³ ÉÇùÇ 
¹ÇÙ³ó: 

 ²ßË³ñÑÇÝ ³ÛÝå¿ë Ãáõ»ñ ¿ñ, Ã¿ ËáõÉ»ñáõ 
³Ï³ÝçÝ»ñáõÝ ÉëáÕáõÃÇõÝ ï³ Éáí »õ ³ÝáÝó É»½áõÇÝ 
Ï³ å³ÝùÝ»ñÁ ù³Ï»Éáí, øñÇëïáë μáõÅ³Í ÏÿÁÉÉ³ñ 
Ñ³ Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ ÏáõÃÇõÝÁ Ñá·»õáñ μáÉáñ ï»ë³ÏÇ 
³Ëï³Å¿ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý: ²Ýó»³É ùë³Ý ¹³ ñ»ñáõ 
å³ïÙáõÃÇõÝÁ óáÛó Ïáõ ï³Û ë³Ï³ÛÝ, Ã¿ μ³½Ù³ÃÇ¯õ 
Ýáñ ËáõÉ»ñ, Ýáñ Ñ³Ù ñ»ñ, ÇÝãå¿ë Ý³ »õ ÇÝùÝ³Ñ³õ³Ý 
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áõ ³Ùμ³ñ ï³õ³Ý »õ Ëëï³å³ñ³Ýáó Ýáñ Û³Ù³é-
Ý»ñ ÍÝ³Í »Ý Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Íáó¿Ý, áñáÝù ë»ñáõÝ¹¿ 
ë»ñáõÝ¹ ï³Ï³õÇÝ ÏÁ ÷áñÓ»Ý Ã» ñ³·Ý³Ñ³ï»É 
»õ ³ñÅ» ½ñÏ»É ²ëï áõÍáÛ ³Ù»Ý³½ûñ Ñ ñ³ ß³·áñ-
Íáõ  ÃÇõÝ Ý»ñÁ, Ç ñ»Ýó Ï³ ï³ ñ³Í §Ù» Í³ ·áñ Íáõ-
ÃÇõÝ¦Ý»ñáõÝ Ñ»ï μ³Õ¹³ï»Éáí ½³ÝáÝù:

 ²ßË³ñÑÇ Ù¿ç ßáõñç 200 »ñÏÇñÝ»ñ Çñ»Ýó 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç Í³ÝûÃ Ñ³Ù³ ×³ñ³Ï¿Ý 
í³ñ³Ïáõ³ÍÝ»ñ áõÝ» Ý³Éáí, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ÏÁ 
Ûáñ¹áñ»Ý »õ ÝáÛÝÇëÏ ïáõ ·³ÝùÇ ËÇëï ÙÇçáóÝ»ñáõ 
¹ÇÙ»Éáí ÏÁ å³ñï³¹ñ»Ý ïáõÝÁ ÙÝ³É, ûñÇÝ³ÏÁ 
ï³Éáí ³ÛÝ Ï»Ý ¹³ ÝÇÝ»ñáõÝ, áñáÝù íï³Ý·Ç 
Å³Ù³Ý³Ï Çñ»Ýó Ó³·»ñÁ Çñ»Ýó áñçÇÝ Ï³Ù μáÛ ÝÇÝ 
Ù¿ç ÏÁ Ñ³õ³ù»Ý, ½áñ μÝ³½¹³μ³ñ ³Ù»Ý¿Ý ³å³Ñáí 
Ã³ùëïáóÁ ÏÁ Ñ³Ù³ ñ»Ý:

 ²Ûë ï³ñÇ, áñáß Å³Ù³Ý³Ïáí ëïÇåáÕ³μ³ñ 
÷³Ï»óÇÝù Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ ¹éÝ»ñÁ, Å³Ù áõ å³-

ï³ñ³· Ï³ï³ñ áõ»ó³Ý Ñ»é³ë÷éáõÙáí, û·ïáõ»Éáí 
Ñ³Ù³ó³ÝóÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ÑÝ³ ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý, 
áñ ë³Ï³ÛÝª Áëï »ñ»õáÛ ÃÇÝª ãμ³õ³ñ³ñ»ó Ù»ñ Åá-
Õáíáõñ¹Ç ½³õ³Ï Ý»ñáõÝ Ñá·»õáñ Í³ñ³õÁ:

 ºõ… Û³ÛïÝáõ»ó³õ Ñá·»Ï³Ý ³Ýëå³ë»-
ÉÇ ³ñÃÝáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç, 
áñáõÝ Û³ÛïÝáõÃ»³Ý »õ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç 
·áÛ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñª ³Ýó»³É ¹³ñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ 
ÍÝÏ³Ù³ß ¹³ñ Ó³Í ¿ÇÝ μÇõñ³õáñ ëáõñμ»ñ, ³ÕûÃù 
áõ ³ñ óáõÝù Çñ³ñáõ ÙÇ³ Ë³éÝ»Éáí:

 Þ³ï»ñ, áñáÝù »Ï»Õ»óõáÛ Ñ³ëó¿Ý ÇÙ³ó³Í 
ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓª ã¿ÇÝ ÏñÝ³ñ ÏáÕÙ ÝáñáßáõÇÉª 
·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ýáñ ¹áõéÁ , Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ 
Ù¿ç ëáõñμ å³ï³ ñ³· Á í» ñëÏë»Éáõ å³Õ³ï³Ýûù՝ 
Ï³Ãá·ÇÝ ¹ÇÙ»óÇÝ Ñ³Û Ñá·»õáñ³Ï³ Ýáõ Ã»³Ý…: 
´³Ûó ²ëïá õ³Í ÏÁ Ý»ñ¿± ³ÝáÝó: ²Ýå³ÛÙ³Ý: ²ÛÝå¿ëª 
ÇÝãå¿ë ²ëïáõ³Í ³Ý å³Û Ù³Ý åÇïÇ Ý»ñ¿ Ù»ñ Ñá·»-
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õáñ³Ï³ Ýáõ Ã»³Ý, áñ Ù»ñ Ñ³ õ³ ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ 
³éáÕçáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ áñáß Å³Ù³ Ý³Ï ¹³¹ ñ» óáõó 
»Ï»Õ»ó³ Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÝáÛÝ ·Ã³ ëÁñ-
ïáõ Ã »³Ùμ ³É ²Ý ³Ý å³ÛÙ³Ý åÇïÇ Ý»ñ¿ ³ÝáÝó, 
á ñáÝù Ñá·»Ï³Ý ³ñÃÝáõÃ»³Ùμ, ³ÛÅÙ Ï³ ñûï³ ·ÇÝ 
áõ É³É³·ÇÝ, Ïÿáõ½»Ý í»ñ³ ¹³é Ý³É Ù»ñ »Ï» Õ»óõáÛ 
Ñ³õ³ïùÇÝ ·ÇñÏÁ:

 ì»ñç³å¿ë, Ù³ñ¹Á å³ñïáõ»ó³õ, ²ëïáõ³Í 
Û³ÕÃ»ó:

 ´³ó³ñÓ³Ï »õ ³ÝÑ»ñù»ÉÇ ×ßÙ³ñïáõÃ ÇõÝ: 
 ²Ýó»³É Ï¿ë ï³ñáõ³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ 
Ñ³õ³ ï³ó »³É Ù³ñ¹áõÝ í»ñÛÇ ß»óáõóÇÝ øñÇëïáëÇ 
³ÛÝ ËûëùÁ, ½áñ ²Ý Áë³õ »ñÏÙïáõÃ»³Ý Ù³ïÝáõ³Í 
Çñ ³ß³ Ï»ñï Ý»ñáõÝ. §ø³ç³É»ñáõ»ó¿°ù, áñáíÑ»ï»õ 
»ë Û³ÕÃ»óÇ ³ßË³ñÑÇÝ¦: Ø»½Ç ³ÛÝ  å¿ë ÏÁ ÃáõÇ, áñ 
ß³ï»ñ øñÇëïáëÇ ³Ûë Û³ÕÃ³Ý³Ï¿Ý Éáõñ ÇëÏ ãáõÝ¿ÇÝ 
ó³ñ¹ »õ Ýá°ñ Éë» óÇÝ ³Ûë ³õ»ïÇëÁ: àÙ³Ýó Ñá·»Ï³Ý 
³ãù»ñáõÝ ïÏ³ñáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Ïáõñáõ ÃÇõÝÁ 
ã¿ñ ÃáÕáõñ áñ ï»ëÝ¿ÇÝ ³Ûë μ³ó³Û³Ûï Û³ÕÃ³ Ý³-
ÏÁ, áñ »ñÏáõ Ñ³½³ ñ³Ù »³Ï ³é³ç Ù³Ñáõ³Ý íñ³Û 
²Ýáñ ï³ñ³Í ½ûñ»Õ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ñª Ú³ ñáõÃ»³Ùμ 
ÏÝùáõ³Í:

 Ø»Í¿Ý ÙÇÝã»õ ÷áùñÁ, Ã³·³õáñ¿Ý, Ã³·áõÑÇ¿Ý 
»õ ³ñù³Û³½áõÝ¿Ý ÙÇÝã»õ é³ ÙÇÏÝ áõ μ³Ýá õáñÁ, 
Ý³Ë³·³Ñ¿Ý ÙÇÝã»õ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ 
÷áÕáóÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ í³ñÓáõ³Í ³õ»É³ ÍáõÝ, 
·ÇïÝ³ Ï³Ý¿Ý ÙÇÝã»õ ·ÇõÕ³Ï³Ý ¹åñá óÇ ËáÝ³ñÑ 
áõëáõóÇãÁ, μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñá ·»õáñ³Ï³ Ý¿Ý ÙÇÝã»õ 
»ñ» ë   ÇÝ íñ³Û μáõë³Í ³Õáõ³ Ù³½áí Ñå³ñ ï³ óáÕ 
ïÇñ³óáõÝ՝ ¹åñ³ÝáóÇÝ Ù¿ç, áõ í»ñç³å¿ë μÅÇßÏ¿Ý, 
ÑÇõ³Ý¹³å³ Ñ¿Ý ÙÇÝã»õ ÇëÏ ÝáÛÝÇÝùÝ Ù³Ñáõ Ï»Ý³ó 
Ã¿Å å³Ûù³ñÇ ëÝ³ñÇÝ Ù¿ç ïáõ³ÛïáÕ ÑÇ õ³Ý¹Á, 
ÙÇ³ë Ý³ μ³ñ ³ Ùû Ã³Ñ³ñª ²ëïáõÍáÛ ·áõÃÇÝ Û³ÝÓ-
ÝÁõ»ó³Ý, Û³Ûï³ñ³ñ»Éáí Ç ñ»Ýó ³Ý½ûñáõÃ Çõ ÝÁª 
²ë ïáõ ÍáÛ ½ûñáõ Ã »³Ý ¹ÇÙ³ó, »õ μáÉáñÁ ÙÇ³μ»ñ³Ý 
¹ÇÙ»óÇÝ ³ ÕûÃùÇ, »ñÏÝ³ÛÇÝ ÙÇ ç³  ÙïáõÃ»³Ýª 
Ññ³ßùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý…:

 ²Ûá°, Ù³ñ¹Á å³ñïáõ»ó³õ, ²ëïáõ³Í Û³ÕÃ»ó: 
Ø³ñ¹Á ëïÇåáÕ³μ³ñ Ñ³Ù»ë ï³ ó³õ, Çñ Ï³Ùù¿Ý 
³ÝÏ³Ë³μ³ñ Íé»ó Çñ Ñá·ÇÇÝ ·áéá½áõÃ»³Ý ë¿· »õ 
ÙÇïùÇ ³Ù»Ý³ ·Ç  ïáõÃ»³Ý ëÇÝ ·ÉáõËÁ, μ³Ûó ²ëï-
áõ³Í Û³õÇï»³Ýë Ï³Û áõ ÏÁ ÙÝ³Ûª ÙÇßï Çñ Ñ³Û ñ³ -
Ï³Ý ³ÝÑáõÝ »õ ·Ã³é³ï ëÇñáí, Ñ³Ý¹¿å Çñ ëï»Õ-
Í³Í ³ñ³ñ³ÍÝ»ñáõÝ:

 Æñ Ýáõ³×³Í ÙáÉáñ³ÏÝ»ñÁ »ñÃ»õ»Ï»Éáõ 
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ñ ¹Á, áñ Û³õ³ÏÝáõÃ ÇõÝÝ 
áõÝÇ ³ÛÉ »ñÏÝ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ íñ³Û »õë Ï³Û³ÝÝ»ñ 
Ñ³ëï³ï»Éáõ »õ ïÇ»½»ñ³Ã³õ³É ³ñμ³Ý»³ÏÝ»ñáí 
³ÝÑáõÝ ³Ýçñå»ï¿Ý ÑëÏáÕáõÃÇõÝ Ï³ ï³ ñ»Éáõ 
ºñ ÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇÝ, Çñ ëñïÇÝ Ù¿ç ³Ý½·³Ùûñ¿Ý 
ËáñÑ»ó³õ Ã¿ ÏñÝ³Û ³Ý í³ ñ³Ý Û³Ûï³ ñ³ ñ»Éª §»ë 
Û³ÕÃ»óÇ ³ßË³ñÑÇÝ¦: ê³Ï³ÛÝ ÷³ëïáõ»ó³õ áñ ³Ý 
ÇÝù Ý³ Ë³μ¿áõ Ã »³Ùμ ûñûñáõ³Í ¿ñ Çñ Å³Ý·áï³Í 
áõ ×ñ×ñ³óáÕ ûñûñáóÇÝ Ù¿ç, ùÝ³μ»ñ Çñ »ñ·Á 
ÙñÙÝç³Éáí ³ßË³ñÑÇ ³Ï³ÝçÇÝ:

 Ø³ñ¹Á å³ñïáõ»ó³õ, ²ëïáõ³Í Û³ÕÃ»ó, 
áñáíÑ»ï»õ ²Ý ëÏÇ½μ¿Ý Û³Ûï³ñ³ ñ³Í ¿ñ Ã¿ Ç°ÝùÝ 
¿ ï¿ñÁ ³ßË³ñÑÇÝ, »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ Ññ³ß³½³Ý 
Ú³ñáõÃ»³Ùμ, ²Ý Ù³ñ ¹áõ ÙÇïù¿Ý åÇïÇ ÷³ ñ³-
ï¿ñ ³Ù»Ý³Ù»Í í³ËÁª Ù³Ñáõ³Ý »ñÏÇõÕÁ, Áë»Éáí. 
§ø³ç³É»ñá õ» ó¿°ù, áñáíÑ»ï»õ »ë Û³ÕÃ» óÇ 
³ßË³ñÑÇÝ¦:

 ²Ý å³ïñ³ëï ¿ ùáõ ÙïùÇ¹ áõ Ñá·õáÛ¹ Ù¿ç »Õ³Í 
»õ Ýáñ³ÍÇÝ μáÉáñ í³Ë»ñÁ ÷³ñ³ï»Éáõ: ´³Ûó ¹áõÝ 
ÏÁ Ñ³õ³ï³±ë ²Ýáñ ½ûñáõÃ»³Ý…:

EçVFvç IzÖ. wUúQkIAq
AÉBÅrvçH AäçzBäBdBrV 

eBpvê QJnV
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AmMq CAqU 
SAmAqAcO cAo
 Երբ մտածեմ այս օրերու համաշխարհային 
պսակաձեւ ժահրի համաճարակի պատճառած 
անձկութեան մասին, կը մտաբերեմ 
իմաստութիւնը որ կը բխի Աստուծոյ Խօսքէն, 
ուր գրուած է.

«Ամէն բանի ատենը կայ, 
Ու երկինքի տակ եղող ամէն 

գործի ժամանակը։
Ծնանելու ժամանակ եւ մեռնելու ժամանակ,
Լալու ժամանակ եւ ծիծաղելու ժամանակ,
Գրկելու ժամանակ ու գրկելէ հեռանալու 

ժամանակ» – Ժող 3. 1-5։

 Անցնող մի քանի ամիսները մեր բոլորին 
համար եղան սպառիչ, թէ՛ ֆիզիքապէս եւ 
թէ հոգեպէս, այս ցամաքամասին վրայ, մեր 
հայրենիքին եւ տարբեր երկիրներու մէջ, 
ուր այս աննախադէպ եւ անհաւատալի 
իրողութիւնը կլանեց ամբողջ աշխարհը՝ 
թելադրելով կեանքի նոր կանոններ։

 Ողբերգութիւնը շօշափելի է: Մենք 
ականատես ենք մարդկային քրտնաջան 
հոգածութեան՝ հոգալ տուժածները, պայքարիլ՝ 
անհրաժեշտ փրկարար սարքաւորումներ 
ձեռք բերելու, մարտնչիլ՝ սահմանափակելու 
ախտին տարածումը եւ սգալ զոհուածները, 
չկարենալով անոնց տալ արժանի յարգանքի 
վերջին տուրքն իսկ։

 Մինչ բիւրաւորներ կ’ենթարկուին 
այս գարշելի եւ ահազդու պատուհասին, 
հազարաւոր շտապ օգնութեան ծառայողներ, 
բժիշկներ, բուժքոյրեր, պետական ծառայողներ, 
բարի սամարացիներ, կամաւորներ եւ ոչ-
պետական կազմակերպութիւններ օրն ի բուն 
կը խնամեն, կը բուժեն, յոյս կը ներշնչեն, եւ 
շատ մը պարագաներու՝ կեանք կը պարգեւեն 
խճողուած մահիճներու վրայ գտնուող 
հիւանդներու, ըլլան անոնք հիւանդանոցներու 
կամ շտապ կառուցուած բժշկական 
սարքաւորումներու մէջ։ Հուռա՛ բոլոր անոնց՝ 

որոնք կոչումը ունին, նուիրաբերումը եւ կամ 
պարտաւորութիւնը՝ իրենց օգնութեան ձեռքը 
երկարելու։ 

 Հարիւր հինգ տարիներ առաջ Օսմանեան 
Թուրքիա կոչուած մէկ այլ ժանտախտը, 
կանխամտածուած պետական ծրագրով, ֆի-
զիքական ոչնչացման ենթարկեց կայսրութեան 
բնակչութեան մէկ հատուածը: Հայերս մեր 
պապենական հողերուն վրայ խաղաղութեամբ 
կ’ապրէինք հազարաւոր տարիներէ ի վեր, 
իրենց ետին մահ եւ ոչնչացում ձգող թրքական 
սմբակներու դէպի Մերձաւոր Արեւելք 
խուժումէն շա՜տ առաջ։ 

 Ամէն բանի ժամանակը կայ։ Պսակաձեւ 
ժահրին պատճառած ողբերգութիւնը պէտք չէ 
արգիլէ մեզ որ յարգենք յիշատակը եւ յարգանքի 
տուրք մատուցանենք մեր մէկուկէս միլիոն 
նահատակներուն, որոնք անմարդկային 
ամենադաժան միջոցներով մանգաղուեցան ու 
ոչնչացան։ Իր պատմական հողին վրայ ապրող 
մեր ժողովուրդը թիրախ դարձաւ խաւարի մէջ 
պետականօրէն կազմակերպուած ոճիրի մը։ 
Թշնամին չհանդուրժեց իր պապենական հողին 
վրայ ապրող խաղաղ, բարգաւաճ, ստեղծագործ 
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cIAqñU Ië mAeuëAq IåEIå
«evFJívç dJBròV áJçBrvçvFvínP fçBnBpBdBr N» 

AçBn A. ÜJfBïBÉ eBpçBzJä

 Մատթէոս Զարիֆեանի գրական գործերը 
սերտած եմ երբ աշակերտ էի Պէյրութի 
Հայ Աւետ. Կեդրոնական Բարձրագոյն 
վարժարանին մէջ։ Կրցած էի տեսնել, բայց 
նաեւ համոզուիլ թէ ինչպէս այդ կարճ կեանքի 
ընթացքին ան կրցաւ ստեղծագործել եւ ձգել 
գրական եւ բանաստեղծական մեծ ժառանգ 
մը։ Ան շատ կանուխէն վարակուած էր 
թոքախտէ, ու երկար տարիներ պայքարած այդ 
հիւանդութեան դէմ՝ մինչեւ երեսուն տարեկան, 
երբ իր մահկանացուն կնքեց։ Ան քնարերգակ 
բանաստեղծ էր, եւ իր ստեղծագործութիւններուն 

մէջ եթէ մէկ կողմէն կան թախիծ ու տխրութիւն, 
բայց նոյնքան ալ խոր սէր. սէրը՝ կեանքին, իսկ 
թախիծը՝ մահուան։ Վերջապէս երիտասարդ 
տարիքին ան պայքարեցաւ կեանքի եւ 
մահուան իրականութիւններուն հետ, եւ իր 
բանաստեղծութիւնը եղաւ «երգեր». երգեր՝ 
կեանքի ու մահուան։ 

 Երբ արագ ակնարկ մը նետենք ներկայ 
օրերու աշխարհին եւ պսակաձեւ ժահրին 
ստեղծած թոհուբոհին վրայ, ինչքա՟ն կեանքի 
եւ մահուան երգեր կը նշմարենք քիչ մը 

քրիստոնեայ փոքրամասնութեան մը գոյու-
թեան։ 

 Տեսախցիկներ չկային՝ ականատես ըլլալու 
մտրակուող պարտադիր տեղահանութեան։ 
Լրատուամիջոցներ չկային՝ արձագանգելու 
«ազգի մը սպանութիւնը»։ Շտապ օգնութեան 
միջոցներ չկային՝ հասնելու համար 
փշոտ դաշտերուն մէջ, ժայռոտ լեռնային 
ճանապարհներու վրայ, անապատի կիզիչ 
աւազին, վտանգաւոր եւ ամայացած 
անմշակ ճամբաներուն վրայ եւ կամ մութ 
ու սարսափազդու քարանձաւներու մէջ՝ 
մահուան սպառնալիքին ենթարկուող 
տեղահան ժողովուրդին: Շտապ օգնութիւն 
չկար՝ գթալու երկունքի մէջ գտնուող մօր մը եւ 
կամ ոսկրացած որբ մանչուկի մը կոչին: Շտապ 
օգնութիւն չկար՝ անսալու կաթիլ մը ջուրի 
պապակով ակօսուած շրթներուն եւ կամ հացի 
փշրանք մը հայցող նօթիին: Շտապ օգնութեան 
կոչերու պատասխանող չեղաւ՝ փրկելու 
խեղդամահ մանկամարդուհի մը եւ կամ 
բոցերու մէջ կրակի տրուած հարս մը, որոնք 
ետ մղած էին լորձնաշուրթն ահագնողներ։

 Անցեալ տարուան աշնան՝ երախտա-
գիտութեամբ ողջունեցինք Ամերիկայի Մի-
ացեալ Նահանգներու Խորհրդարանին կողմէ 
երկա՜ր սպասուած Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչումը: Բայց հակառակ թաւալող մէկ 
դարաշրջանին, Մեծ Ոճիրի ժառանգորդները 
տակաւին մահաքունի մէջ կը մնան՝ իրենց 
գիտակից ուրացութեամբ։ Ներկայիս իրե՛նք 
ալ կը տառապին նոյն պսակաձեւ ժահրով։ Իմ 
աղօթքս ու մաղթանքս է որ ամբողջ աշխարհի 
նման, գիտակից ուրացումի ռահվիրան՝ 
Թուրքիան ալ ապաքինի այս հիւանդութեան 
հետեւանքով յառաջացած աւերէն եւ 
հոգեվարքէն, ու խաղաղութիւն գտնէ։

 «Վրէժխնդրութիւնը իմս է, ե՛ս պիտի 
հատուցանեմ», կ’ըսէ Տէրը – Հռոմ. 12. 19։ 
Ուստի հաւատքով սպասենք որ գործադրէ իր 
խոստումը՝ յարմար սեպած ժամանակին։
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ամէն տեղ։ Չեմ գիտեր թէ ե՛րբ աշխարհի 
քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական 
կեանքի ու պատմութեան մէջ այսքան 
համընդհանուր եւ միասնական ահազանգ 
եղած է, ինչպէս որ է պարագան այս ժահրին եւ 
անոր սպառնալիքներուն նկատմամբ։

 Ինչպէս ամբողջ աշխարհ,՝ Քուէյթն ալ կը 
պայքարի կասեցնելու համար այս ժահրին 
սարսափազդու վտանգը։ Մարտ 13-ին՝ երկրին 
Առողջապահութեան Նախարարութեան 
պատասխանատու պաշտօնեան հարցուց 
ինծի.

 – Ե՞րբ վերադարձար Քուէյթ, եւ ո՞ր երկրէն։
 – Փետորուար 29-ին՝ Պէյրութէն»,– եղաւ 
արագ պատասխանս։
 – Ուրեմն պէտք է յատուկ քննութեան 
ենթարկուիս, որպէսզի ապահով զգանք թէ 
չես վարակուած այդ ժահրէն,– ըսաւ կտրուկ 
կերպով։ 

 Կրցած էի տեսնել որ միայն քանի մը 
երկիրներ կը գտնուէին Կառավարութեան 
ցանկին մէջ, ուրկէ վերադարձողները պէտք 
էր յատուկ քննութեան ենթարկուէին։ Եւ այդ 
ցանկին մէջ անպայմանօրէն կար Լիբանանը։ 
Այլեւս չէի ուզեր մտածել թէ ինչո՛ւ Լիբանանը 
եւ ոչ նաեւ ուրիշ երկիրներ, քանի ժահրը քիչ մը 
ամէն տեղ տարածուած էր եւ ճշդուեցաւ որպէս 
համաճարակ։ 

 Դէմքս ծածկեցի եւ մուտք գործեցի շատ 
մեծ սրահէ մը ներս, ուր գրասեղաններ 
կային իրարմէ քիչ մը հեռու, իրարու ետեւ 
ու կանոնաւոր կերպով շարուած։ Նստեցայ 
անոնցմէ մէկուն ետեւը եւ նայեցայ չորս կողմս։ 
Սրահը ողողուած էր ինծի նման քննութեան 
ենթարկուողներով։ Կը լսէի միայն արաբերէն 
լեզուն, եւ յայտնի եղաւ որ Լիբանանի կողքին 
կային նաեւ Սուրիան ու Եգիպտոսը, ուրկէ 
վերադարձողները պէտք էր որ նոյնպէս 
քննութեան ենթարկուէին։ 

 Գրասեղանի ետին նստած՝ սկսայ 
դիտել իմ չորս կողմս, բայց նաեւ մտածել։ 
Քննութիւն...։ Նկատելով որ գրասեղանը՝ յար 
եւ նման է համալսարանի մեր ուսանողութեան 
տարիներու գործածածին, սկսայ ապրիլ 
այդ օրերու յուշերն ու զգացումները։ 
Որքա՟ն մտահոգութիւն եւ անձկութիւն կը 
յառաջացնէին այդ օրերու քննութիւնները, 
նոյնիսկ եթէ նիւթերը լաւ սորված ըլլայինք։ Եւ 
համալսարանի տարիներու գրասեղանները 
կը շարուէին մէկը միւսին ետեւ՝ նոյն 
հեռաւորութեան վրայ, յար եւ նման Քուէյթի 
օդակայանի սրահին։ Կեդրոնանալու 
էինք հարցումներուն եւ անոնց տալիք 
պատասխաններուն վրայ, սակայն կային նաեւ 
աշակերտական մեր ճարպիկութիւնները։ 
Մէկը միւսին փսփսալու տրամադրութիւն 
ունէր՝ պատասխանները իմանալու եւ կամ 
հաստատելու համար։ Բայց հոս՝ Քուէյթի 
մէջ մինակ էի. պէտք էր պատրաստուէի 
քննութեանս եւ սպասէի արդիւնքին։ Ուրիշ ելք 
չկար։

 Մինչ կը սպասէի քննութեանս հերթին, 
սկսայ տեսնել թէ որքա՛ն բարակ է թելը որ 
կը բաժնէ կեանքը մահէն։ Կը մտածէի այն 
խուճապին մասին, որուն աշխարհը այսօր 
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ամբողջութեամբ մատնուած է եւ կը ջանայ 
անոր առաջքը առնել, որպէսզի կեանքի 
ու մահուան միջեւ եղած այդ բարակ թելը 
չփրթի։ Սկսայ տեսնել թէ ինչքա՛ն պայքար 
կայ կեանքերը պահելու համար, եւ ինչքա՛ն 
նախազգուշութիւն՝ կանխարգիլելու համար 
այս ժահրը՝ որ մահուան սպառնալիք է։ Շատ 
լաւ են այս բոլոր միջոցառումները, որոնք մեզմէ 
իւրաքանչիւրը կը ստիպեն զգուշաւորութեան 
եւ զգաստութեան։ Ուստի ուզեցի գնահատել 
Քուէյթի Կառավարութիւնը իր որոշումներուն 
համար։ 

 Կը փորձուիմ մտածել թէ արդեօք 
չարամտութիւն կա՞յ։ Բայց ինչո՞ւ այս ժահրը 
կրցաւ այսքան աղմուկ ու մտահոգութիւն 
յառաջացնել։ Չէ՞ որ աշխարհի տարբեր 
անկիւնները գրեթէ ամէն օր կան պատուհաս 
ու պատերազմ, նաեւ մարդկային հոգիներ 
կը խլուին եւ կը մահանան։ Ինչո՞ւ այս մէկը՝ 
պսակաձեւ ժահրը պիտի գլէ եւ անցնի այդ 
բոլոր միւս վտանգները։ Արդեօք անոնք նուա՞զ 
կարեւոր եւ վտանգաւո.ր են։ Ինչո՞ւ երկու չափ, 
երկու կշիռ կայ։

 Բայց կայ աւելին, եւ հոն՝ այդ մեծ սրահին 
մէջ սկսայ մտածել անոր մասին։ Կ’երեւի թէ 
մահուան սպառնալիքն է որ կը ստիպէ զիս որ 
մտածեմ այդ աւելիին մասին։ Եթէ ակնթարթի 
մը մէջ ժահր մը մէջտեղ կու գայ ու կը սփռուի 
ամէնուրեք եւ աշխարհը կ՚’անշարժացնէ, 
ու տակաւին վախի, յուսահատութեան եւ 
«մահուան շուքի ձորին մէջ» կը զետեղէ մեզ, 
ուրեմն ո՞ւր է կեանքը, անոր արժէքը եւ ոյժը՝ 
այս բոլորին դիմաց, երբ ժահր մը՝ կարծէք գողի 
մը նման եկած է հնձելու աշխարհի կեանքերը։ 

 Կը վերադառնամ հայ գրականութեան 
դասապահերուս, եւ կրկին Մատթէոս 
Զարիֆեանին։ Քանի իր երիտասարդ 
տարիքին պայքարեցաւ կեանքի ու մահուան 
իրականութիւններուն դէմ, ան գրած է. 
«Կեանքը... որքա՟ն կը սիրեմ զայն հիմա։ Տէ՛ր 
Աստուած, արդեօք շատ ուշ չէ՞»։ Մատթէոս 
Զարիֆեան միշտ ալ սիրեց կեանքը, նոյնիսկ 
երբ գիտէր թէ շատ օրեր չէին մնացած իրեն 
համար աշխարհի մէջ։ Եւ արդէն ուշ չէ՞ր։ Բայց 
Զարիֆեանի ընտրութիւնը՝ իր սէրը կեանքին, 
մղեց զինք արտադրելու, արտադրելու Արժէք։

 Եւ այդ օր, այդ սրահին մէջ, քննութեան 
պահուն սպասելով, դարձեալ ուզեցի տեսնել 
իմ կեանքս, թէ ի՞նչ բանն է որ ընտրած եմ 
կեանքիս համար, եւ տակաւին պիտի ընտրէի։ 
Տեսայ ու համոզուեցայ թէ կը սիրեմ Արժէքը 
կեանքին, եւ այդ Արժէքի հիմքը ու զայն 
սնուցանողը՝ Աստուածաշունչը։ Հոն դարձեալ 
կարդացի Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
հարցազրոյցը. «Աստուածաշունչն է մեր հոգեւոր 
արժէքներու աղբիւրը, եւ որպէս քրիստոնեայ 
ազգ՝ մեր արժէքներու համակարգային հիմքը»։ 
Ու տեսայ թէ ինչպէ՛ս Աստուածաշունչը եւ 
անոր պարգեւած ու շնորհած կեանքը՝ ապրելու 
եռանդ եւ ոյժ տուած են մեր հայ ժողովուրդին, 
նոյնիսկ երբ նոյն հայը ապրեցաւ շատ մը 
ժահրեր իր կեանքի տարբեր հոլովոյթներուն 
մէջ ու մինչեւ այսօր։
 Քրիստոս յաղթեց մահուան ու նոր կեանք 
շնորհեց մարդկութեան։ Եթէ մեր Փրկիչը 
յաղթեց մեղքին,՝չարին, չի նշանակեր թէ 
չարն ու մեղքը վերացան աշխարհէն։ Մեր 
իւրաքանչիւրին կեանքը այսօր ամէնօրեայ 
պայքար է բարիին ու չարին միջեւ, եւ թէ 
որո՛ւն անձնատուր կ’ըլլաս այդ պայքարին 
մէջ։ Քրիստոսի շնորհած նոր կեանքը՝ զոր 
ան կերտեց յաղթելով մահուան, այսինքն 
հոգեւոր ինքնութիւնը եւ գիտակցութիւնը՝ կը 
գօտեպնդեն մարդը որ պայքարի չարին դէմ եւ 
յաղթելու անոր։ Քրիստոնեան աշխարհին մէջ 
է իր հոգեւոր արժէքներով ու գիտակցութեամբ, 
եւ այս հոգեւոր զինամթերքով է որ կը կենայ 
չարին ու մեղքին դէմ։ 

 Այս տեղէն պէտք է ընկալել այն 
իրականութիւնը թէ հոգեւորը անբաժան 
մասն է աշխարհին, բայց աշխարհէն չէ։ 
Որովհետեւ քրիստոնեան ունի իր արժէքները, 
ու զանոնք կ’արտայայտէ իր անհատական 
թէ հաւաքական կեանքին մէջ՝ իր աշխոյժ 
ներկայութեամբ։ Քրիստոսի խոստումը ա՛յս կը 
հաստատէ. «Ես եկայ որ կեանք ունենան, եւ ա՛լ 
աւելի կեանք» – Յովհ. 10. 10։ Ան եկաւ աշխարհ՝ 
անոր ա՝լ աւելի կեանք տալու համար։ Եւ այս 
«ա՛լ աւելի»-ով է որ մենք կ’ապրինք աշխարհին 
մէջ, կը պայքարինք չարին դէմ եւ արժէքներ 
կը հիմնենք, կը յաղթենք երկրի վրայ ու 
յաւիտենականութեան մէջ։ 
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 Պսակաձեւ ժահրին քննութեան ժամը 
հասաւ։ Քննուեցայ եւ ազատ դուրս եկայ։ 
Խաղաղա՞ծ էի։ Երեւութապէս։ Բայց տակաւին 
պէտք է տունը մնայի՝ պատսպարուելու 
համար, քանի ժահրը դուրսն է։ Պիտի 
սպասենք մինչեւ այն օրը՝ երբ ան անհետանայ։ 
Մինչ այդ, կան «կեանքի եւ մահուան երգերը»։ 
Մատթէոս Զարիֆեանինը, բայց նաեւ ամբողջ 
աշխարհինը։ Եւ աշխարհ պիտի տեսնէ թէ 
անոնցմէ ո՛րը պիտի պահէ, եւ ո՞ր երգը պիտի 
ուզէ երգել՝– կեանքը եւ անոր համար տածած 
Արժէ՞քը, թէ՝ մահը։

 Կեանքը երգելու համար կ’արժէ՛ մտածել 
անոր Արժէքին վրայ։ Եւ Վեհափառ Հայրապետին 
խօսքը պիտի տայ հիմքը. «Հոգեւոր կեանքի 

վերանորոգումը հրամայական է»։

 Հոգեւոր կեանքի հիմքը՝ Աստուածաշունչին 
շնորհած նոր կեանքն է՝ ինծի, քեզի եւ բոլորին։ 
Անոր վերանորոգումովն է որ մեր գոյութիւնը 
կը ստանայ ոյժ եւ Արժէք, որոնց միջոցով 
կրնանք յաղթել չարին ու մեղքին։ 

 Եւ նաեւ պսակաձեւ ժահրին։

Gvdä. eçBpç kMyMkIAq

oUÑuëÑ ñåUÑâuÑU oAåuëQUëqO$
quå Ië oAiQAqAcui cIAqñU 

AÇeAëAâwIAo

 Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
 Ապրիլի 12-ին նշեցինքնշեցինք Յիսուս Քրիստոսի 
հրաշափառ Յարութեան՝ Սուրբ Զատկի տօնը: 
Յարութեան խորհուրդը քրիստոնէական 
հաւատքի, նոր եւ յաւիտենական կեանքի 
հիմնական մասն է: Այն Սատանայի նկատմամբ 

Աստծոյ տարած յաղթանակի ամենաուժեղ եւ 
համոզիչ վկայութիւնն է: 

 Պօղոս Առաքեալն ասում է. «Եթէ Քրիստոսը 
յարութիւն չի առել, ուրեմն մեր քարոզութիւնն 
ունայն է, ունայն է եւ ձեր հաւատը» – Ա. Կորնթ. 
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15. 14: Երիցս ճիշդ է առաքեալը, որովհետեւ ի՞նչ 
իմաստ կ’ունենար Յիսուսի արդարութիւնը, 
աստուածութիւնը մարդկանց ներկայացնելը, 
եթէ խաչափայտի վրայ Յիսուսն իր մահով 
հեշտութեամբ զիջէր գերիշխող չարին: 

 Երբեմն անհրաժեշտ է լինում, որ բնութեան 
Արարիչը, որի կենդանի վկաներն ենք բոլորս 
երկրի վրայ, ցոյց տայ իր ամենակարող ոյժը՝ 
ստեղծելով այնպիսի երեւոյթներ, որոնք դուրս 
են իրերի սովորական ընթացքից: Հենց այդպիսի 
երեւոյթ էր Յիսուս Քրիստոսի՝ աշխարհի Փրկչի 
Յարութիւնը:

 Յիսուսի հանդէպ մեր ունեցած պարզ ու 
մաքուր հաւատի շնորհիւ Նա անդառնալիօրէն 
մտել է մեր հոգեւոր աշխարհը, եւ մեզ 
հարկաւոր է իւրայատուկ հոգեւոր ընկալում, 
իրերի խորքը տեսնելու կարողութիւն, որպէսզի 
Նրա ներկայութիւնը մեր կեանքում աւելի 
շատ լինի: Մենք՝ որպէս հոգեւոր էակներ, եթէ 
ժամանակ յատկացնենք (իսկ այդ ժամանակը 
այս օրերուայս օրերու մեկուսացման պայմաններում 
աւելի՛ քան ունենք բոլորս) անդրադառնալու 
մեր իսկական Եսին, փորձենք հասկանալ նրա 
ո՛վ լինելը, պարզել նրա ցանկութիւններն ու 
երազանքները, ապա մեր հոգեւոր աչքերը կը 
բացուեն եւ հաւատի ոյժով կը տեսնենք մեր 
Փրկչի՝ Յիսուս Քրիստոսի ներկայութիւնը մեր 
կեանքում, եւ կը խնդրենք Նրան, որպէսզի 
ուղղորդի մեր քայլերն ու թելադրի մեր 
անելիքները: 

 Եթէ աստուածային տեսանկիւնից փորձենք 
պատասխանել թէ ո՞վ ենք մենք, ինչպիսի՞ն 
ենք, ինչի՞ համար ենք ապրում, ի՞նչ ենք ուզում 
կեանքից, ինչի՞ ենք ձգտում… եւ այլ հարցերի, 
ապա կ’արթնացնենք մեր լաւագոյն որակները, 
կը կոփենք մեր բնաւորութիւնը, կ’օգնենք 
ինքներս մեզ՝ վերանայելու մեր դաւանած 
արժէքներն ու հոգեւոր դիրքորոշումները: 

 Սիրելինե՛ր, Աստուած մեզ ստեղծել է 
այնպէս, որ մինչեւ չճանաչենք Իրեն, չենք 
կարող զգալ կեանքի լիարժէքութիւնը, 
բովանդակութիւնն ու գոյութեան նպատակային 
լինելը երկրի վրայ: Միայն Նա կարող է քանդել 
մտքի կարծրատիպերն ու ընդլայնել մեր 
բանականութիւնը բոլոր ուղղութիւններով, 

որպէսզի ճշգրտօրէն հասկանանք այն, 
ինչ տեղի է ունենում ամբողջ աշխարհում: 
Հակառակ այսօրուան աշխարհում տիրող 
փորձութիւններին, տագնապներին, վնա-
սատուի՝ պսակաձեւ ժահրի յարուցած 
դժուարութիւններին, համոզուած ենք որ 
Քրիստոսի շնորհով եւ Նրա Յարութեան 
զօրութեամբ՝ կեանքը կը վերադառնայ 
բնականոն հուն: 

 Մեր երկրի նոր իշխանութիւնն էլ կանգնած է 
ծանր փորձութեան առջեւ: Խնդրե՛նք Աստծուն, 
որ Նա զօրավիգ լինի նրան, աստուածային 
իմաստութիւն շնորհի՝ ընդունելու այնպիսի 
արդիւնաւէտ որոշումներ, որոնք երկիրը այս 
մղձաւանջից դուրս կը բերեն առանց ցնցումների 
եւ քիչ կորուստներով: Մենք հաւատում ենք, 
որ եթէ ազգովին դիմենք մեր Փրկչին, որին 
գերիշխող Սատանան չկարողացաւ յաղթել 
նոյնիսկ խաչափայտին վրայ, ապա Նա կ’օգնի, 
եւ վնասատուն անդարձ կը հեռանայ մեզնից: 
Կը հեռանայ, եթէ մէկ մարդու պէս պահպանենք 
համակեցութեան, հանրային առողջութեանը 
միտուած համապետական կանոնները: Եւ 
անկախ այն բանից, թէ ի՛նչ պաշտօն ենք 
զբաղեցնում, հանրային կեանքում ունենք մեր 
դերը, որը սրբօրէն պէտք է կատարենք: Այս 
գիտակցումն արդէն որպէս հզօր ոյժ կ’օգնի 
ազատուել վախերից, կասկածներից…: Եթէ 
այսպէս չգործենք, ապա վնասատուն, տեսնելով 
մեր անտարբերութիւնը, կը շարունակի իր 
սեւ գործն անել: Իսկ եթե նրա դէմ յանդիման 
կանգնենք որպէս յաղթողներ, Աստծոյ 
զօրութեամբ… նա կը կորցնի իր իշխանութիւնն 
ու կը տարրալուծուի անէութեան մէջ:

 Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
 Ընդունե՛նք, որ մեզնից շատերը ծառայում 
են անօրէնութեանն ու անիրաւութեանը, 
դարձել են տարբեր մոլութիւնների եւ 
յատկապէս արծաթասիրութեան ստրկամիտ 
գերիներ…եւ, գիտակցօրէն թէ անգիտակցօրէն, 
դժոխքի են վերածում իրենց ու դիմացինների 
կեանքը: Քրիստոսի Յարութեան զօրութիւնը 
կարող է մեր հոգիներն արթնացնել եւ ազատել 
մոլութիւնների մեղքից: 
 Լաւ կը լինի, որ այս օրերին մի կողմ թողնենք 
բացասական մտքերն ու չարակամութիւնը, 
միմեանց հանդէպ կասկածն ու նախանձը, եւ 
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 ÑvíFV dÖdVbP ÖçäVÖ, ZvçBzNÖ 
d’BïÖvÖBn nBfP fBp DBrBÖäJjb, FçBFNä, 
víÖvíêVx, RBäJçBF VçSBF Ñ. oBdvDJBrV 
BráJçBHBçh nJdrvínP HNzV XvíBívç 
BtZBçf: yBçvr oBdvDJBr tvíçÅ 85 JçdBç 
äBçVrJç BrDVb ÖVçvá ví fBnBzBçïBd 
fvFVvá, mBtävêV FçVxP hJÉVr, tÉBpXöçNr 
lvZBêvíê fBp FçBdBrvíRJBr äBlBçVr 
fBpBDvpç dBnBçrJçP ví däBdJê BrdvçrxJXV 
FçBdBr TBÉBrFvíRVír nP: Ar JjBí BrZvrÅ 
ÖJçnrBêBrP, vç dBçvjBêBí BdöÖJX Jí 
ÖJçnBrJX FJjJêVdr ví ltnBçVäP, BLrVír 
ví DBçVr, Jí dJçäJê VíçBòBrxVíç fBpví 
ÖçäVr nNÅ AçBçBä nP áÖJn:

 yBçvr oBdvDJBr JjBí Bpr nVBd 
DBrBÖäJjbP VròrBäVz, vç dBçvjBêBí 
LöHJX Jí dBnçÅJX fBíBäòr ví BLFP, Jí 
FJjJêdöçNr PrHJXvíLJX$ fBp FçBdBrvíRJBr 
lBnDvá:

 sBä pBçFJXV ví ÖVçJXV yBçvr oBdvDJBr, 
nBfvíBrH RvíBdBrNr JçJò tBDBR BÉBÅ, nJç 
fJÉBhBprBpVr ZöÖBdêvíRJBr PrRBêòVr, 

pBpärJêVç RN ädBç ví pvFrBb dP LFBpVç: 
éBíP VÖdvpr HzBí ÖçäVÖ ví rJçÖVHVÖ DBr 
nP BrfBrFÖäBêvíê LVÖ, fvFVÖ äçvïJê 
áVçBívç BjBírVV zNÖ:

 Ií BíB!j, zBäBfJêBí BrZvíÖBïJXVr: 
cP rBZBäJÖNV Vç dJBròVr nBpçBnvíäP:

 mJbBrvír yBçvr oBdvDJBr, brçBHVç 
dP ZvrBçfVn hJç Bävò DJçòVr Jí hFBb 
TBÉBrFVr BÉÅJí: ÜÖäB#f JjNò vç hJç BrvírP 
pBíJçT zVäV lBÉBFBpRN VíçBòBrxVíç fBpví 
tçRrJçvír áçBp$ FçBíVx òBjêçvíRJBnD, 
rBJí vÖdV äBÉJçvá zVäV òBrHBdvíV fBp 
BLFV zBänvíRJBr zBÖäBÉVr áçBp:

 eBrFxJêN#ò Hvíò BrHvçç, BrnBfBrvír 
DBrBÖäJjb SBF Ñ. oBdvDJBr:

mBòçvífV ñuåQIAq
ÑVärV

13 qvpJnDJç 2019

յիշենք այն ամէն լաւն ու գեղեցիկը, որ կան 
բոլորիս կեանքում, յիշենք ու շնորհակալ 
լինենք Աստծուց այդ ամէնի համար: Յիշե՛նք 
որ մեր հարստութիւնը աստուածային 
եւ ազգային իմաստութեան մէջ է: Մենք 
յաղթողներ ենք, ինչպէս մեր նախնիներն ու 
այսօրուան գոյապայքարի հերոսները: Եկէ՛ք 
մեր ամէն օրը դարձնենք փառաւոր, լիարժէք 
կեանքի, բացարձակ ազնուութեան, գեղեցիկ 
յարաբերութիւնների եւ ստեղծագործութեան 
օր: Նախապատուութիւնը տա՛նք ամէնօրեայ, 
թէկուզ փոքր յաղթանակներին… բացայայտե՛նք 

մեր մէջ բնութեան Արարչի ամենազօր ոյժը, 
որը կարող է ապշեցնել եւ ակնածանք ներշնչել 
ամենակարող Աստծու հանդէպ:

ArHçBrVd mAåâuoIAq
AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr

OrdJçBdêvíRJBr eBpBÖäBrV
nBÖrBlVíjV mBnvíXV 

òBçävíjBç
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 IçD HBÖBZöÖ NV òçVÖävrJBp fBdvínvá fBnBXÖBçBrV nP nNÅ, 
d’BÉBÅrvçHNV HNzV IíçvzB HBÖäVBçBdxBdBr zävpäV FBêvj 
víÖBrvjBdBr ZvínDJçP: AÉBÅVr zävpäNr BÉBÅ$ ÖçäVÖ nNÅ áBZ 
nP dP LFBpV, DBpê rBJí FVäNV RN fvFJívç JjDBpç nP ovírBÖäBrV 
nNÅ nJLV zVäV öFrNç nJç BrêPrJXVò JöRP öçJçví PrRBêòVr: IçD 
fBÖBrò zBrHvd Jí LVrò FäBrò fvr, áBZJçÖ ïBçBäJêBr: Arvç 
BÉBÅrvçHvíRVírP Jí JçdçVr nBÖVr vírJêBb FVävíRVírP nJbBzNÖ 
FrBfBäJêVrò: mVäòÖ ví ÖVçäÖ ZBjBj NVr BpròBr BäJr vç Br 
nJLV fJä Nç:

 oVÖvíÖ HBÖäVBçBdJê, òBÅBXJçJê Jí nöäNr lBrxêBí Vç 
BtBdJçärJçP: IçD pBpärJê RN zVäV Rvjvíç LVçJrò, ZvÖäBêBí 
Brvrê jçdJX víçVt nZVRBçVx nP, öFrBdBr nP (ováf. 14. 16): mJç 
âNçP DBêBäçJê äBÖrJçdvíòVr RN zVäV vírJrBpVr VçJr zNÖ Brh 
nP vçzNÖ VçJrê öFrBdBrP: evFJFBXvíÖäV öçP$ Ñ. evFVr JdBí 
DrBdJXví fBíBäBêJBXrJçví ÖçäVr nNÅ, Jí Brvrê ävíBí Vrx vç 
oVÖvíÖ ZvÖäBêBb Nç Vç BtBdJçärJçvír, RNJí vx äJÖBrJXV dJçzvá:

 Ñ. evFVr ZvçfçHBívç Jí BrfBÖdrBXV LöçvíRVír nP xN: Ar 
Brh nPr N vç d’BzçV VíçBòBrxVíç fBíBäBêJBXV dJBròVr nNÅ: 
Ar fBíBäBêJBXrJçvír víÖvíêVxr N (ováf. 14. 26, 16. 13), Jí nJç 
LöçvíRVírP$ ádBpvíRJBr fBnBç (Evçbò 1. 8):

 cBÖdBb xdBp vç Ñ. evFVr N nJç öFrBdBrP$ 
ÖvçáJêrJXví, BÉBÅrvçHJXví, nZVRBçJXví 
Jí òBÅBXJçJXví fBnBç: srvçfBdBX 
PXXBrò âNç oVÖvíÖV vç nJLV ävíBí 
nJç öFrBdBrP:

«IÖ eöçP zVäV BjBxJn Jí víçVt mZVRBçVx nP zVäV 
hJLV, vçzNÖLV pBíVäJBr hJLV fJä DrBdV»

– ováf. 14. 16:

mIå ôEqAcAqO



 ÑvíçD evFVr AÖävíBbvíRJBr JççvçH BrhrBívçvíRVírr N, BnJrBfLöç, BnJrBFNä: 
CBpê FçvíBb N RN «VròrVçnN zVäV xZöÖV», Vç BrhrBívçvíRJBr áçBp zVäV xZöÖV: 
Ar rJçdBpBêvíêVxr N uçHVVr, Jí BÉBòvíBb N eöçP Brvírvá: AjDVíçNr dví FBp: Uç 
zBçäBdBrvíRVírP$ eöçP dBnòP dBäBçJXr N Jí uçHVr pBpärBDJçJX: eJäJíBDBç Bpr Vrx 
vç xV ïBÉBívçJç uçHVr$ Ñ. evFVVr FvçbP xN:

 «Urx vç XÖN$ LBpr zVäV ZöÖV»: ñöj nP áJçêvBb N ví nJrò dP LnBpXVrò ÖvíçD 
pBpärvíRJBr nP áçBp: eöç Jí uçHívpr ÖvíçD fBjvçHBdêvíRJBr nNÅ, Ñ. evFVVr dP 
äçvíV BÉBòJBXrJçvír zBäFBnvíJXVòP: «ArVdB LVÖ zVäV ïBÉBívçN, áBÖrLV VnVrNÖ 
zVäV BÉrN ví hJLV zBänN» – ováf. 16. 14: mJLV zVäV zBänN Jí LöçvíRVír trvçfN: 
uçòB!r vpT BnDBçvíBb N BpÖ ZöÖòVr nNÅ: UrxòB!r pvíÖBHçVx N: yBpnBrP$ BÖävíBbBpVr 
hJÉòJçvír XnBr pBrhrvíVXr N. PXXBX frBLBrH Jí vírdrHçvj:

 eBpçP Ñ. evFVr BtZBçf jçdJê vçzNÖLV uçHVr ïBÉBívçN nBçHvê BÉÅJí$ vçvrò 
LBpr ZBxJêVr: ApÖ BÖävíBbBpVr evFVr nJç nNÅ dP DrBdV. fBíBäBêJBXP Vç äBlBçr N$ 
vçvír nVÅvêBí Vç ïBÉòP BtZBçfV zVäV pBpärvíV: AçHJöò nJç dJBròP, BjöRòrJçr ví 
bBÉBpvíRVírP nJç ÖVçJXV îçdVxP dP ïBÉBívçJ?r...: 

 ñçVÖävÖV evFVr d’víLN nJLV ZöÖVX, nJLV fBÖdêrJX Vrx vç ÑvíçD mBäJBrVr nNÅ 
FçvíBb N: CBpê VrxzN?Ö dçrBrò vírdrHçJX Vrx vç nJLV zVäV PÖN, JçD nJç dJBròP 
täBz áBLò nPr N$ òtvíBb BçBFBÖBf BÉöçJBp LDBjnvíròrJçví fvÖBròNr, JçD nJrò 
d’vÖävÖäJrò nNd rVíRNr víçVtVr, rvprVÖd fvFJívç bBÉBpvíRJBr nBçLVr nNÅ: cB#rF 
BÉrJrò, ZvÖäváBrV#rò BpÖ äJrHP, hJçDBLBävíV#rò BpÖ BtZBçfBpVr fvÖBròNr: Qvj 
ÑBnvíNXV HVçòP vírJrBrò, vç PÖBí. «YöÖN# âNç, òBrLV òví bBÉBH näVd d’PrN»: Apr 
BäJr Ñ. evFVr nJLV zVäV fBjvçHN Vrx vç XÖBb N eöçnNr ví uçHVNr: 

 A#pÖ N ÖçDvíRJBr dJBròP, Jí BÖdN# N vç zVäV DZVr «dJrHBrV ÅvíçV FJäJçP»$ vç 
âNçP ïBÉBívçvíV:

ñåUÑâuÑU 
euEUq

«u#x RN VròrVçnN zVäV 
ZöÖV, fBzB Vrx vç XÖN$ 

LBpr zVäV ZöÖV» 
– ováf. 16. 13:
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